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Како што се ближеше крајот на 2011 година, 
зборовите на норвешкиот дипломат, Фридтјоф 
Нансен, никогаш не одекнале посилно за 
нашата работа на полето на градењето на 
мирот, помирувањето и интегрираното 
образование. Програмските активности и 
настани споменати во овој Годишен извештај 
ги отсликуваат нашите големи напори и 
посветеност кон нашата мисија и цели.

Во 2008 година го развивме „Нансен моделот за 
интегрирано образование“, со цел да се намали 
јазот помеѓу паралелните образовни системи 
во нашата земја. Овој образовен модел помогна 
во намалувањето на јазичните бариери 
помеѓу учениците, ги намали стереотипите 
и предрасудите и спречи насилство во 
мултиетничките училишта преку промоција на 
заеднички активности и соработка.

Во текот на 2011 година, моделот продолжи да 
се развива и надградува и беше препознаен 
од страна на нови општини и училишта како 
неопходност и придобивка за учениците, 
родителите, наставниците и за целата заедница.    

Тимот на НДЦ Скопје во соработка со своите 
партнери и поддржувачи продолжува да се 
стреми кон исполнување на поставените цели, 
за да може Нансен моделот за интегрирано 
образование да ги обезбеди своите предности и 
позитивно влијание  врз поголем број ученици, 
наставници и родители. Цврсто веруваме 
дека само интегрираното образование може 
да ја спречи поделбата на училиштата и 
дека интегрираното образование може да 
направи клучен придонес за спречувањето 
на конфликти и градењето на мирот во 
мултиетничка Македонија.

Во 2011 година, бевме наградени од страна 
на ОБСЕ со престижната Макс ван дер Штул 
награда, како потврда за успешното работење 
на нашата организација и извонредните 
достигнувања во подобрувањето на 
меѓуетничките односи. Искрено би сакале 
да се заблагодариме на нашите партнери и 
поддржувачи за нивната посветеност кон 
визијата на НДЦ Скопје.
Убедени сме, дека заедно можеме да ја 
продолжиме нашата работа со натамошна 
поддршка во градењето на мирот и 
интегрираните образовни иницијативи и да ги 
зближиме различните заедници.

2011 беше навистина 
успешна година за 
НДЦ Скопје!

Почитувани пријатели и колеги,

Обраќање на извршниот директор на НДЦ Скопје

Сашо Стојковски   
Извршен Директор, Нансен Дијалог  Центар Скопје

“За она што е тешко, потребно е малку време – за она што е невозможно, потребно е нешто подолго”
Фридтјоф Нансен (1861-1930) 



5

Изјава од Стајнер Брин        
Директор на Нансен Дијалог Мрежата

 » Меѓународната заедница е мошне 
активна во заложбите за градење на мирот низ 
светот, како и на Западниот Балкан. Клучното 
увидување е дека постои голема потреба да се 
изградат стабилни институции кои ќе обезбедат 
постабилни држави, а оттаму и мир. Главната 
заложба е да се зајакнат „тешките“ институции 
на јавната администрација, владеењето 
на правото, полицијата и армијата и силно 
стимулирање на Евро-атлантската интеграција. 
„Помеките“ пак институции; домовите и 
училиштата се честопати запоставени. Како 
последица на ова, поделените училишни 
системи шират непријателски слики и на 
тој начин го пренесуваат конфликтот на 
следната генерација. Ова повторно ја намалува 
лојалноста кон државата, особено помеѓу 
малцинствата.

 » НДЦ Скопје преку своите активности и фокус на интегрираното образование се соочува со едно 
од најсериозните прашања во европската (и светската) политика. Интеграција наспроти сегрегација. Ова 
не проблем само на Западниот Балкан, но демографските промени, имиграцијата и бегалците го променија 
составот и на повеќето европски држави. Во Норвешка, можеме да забележиме како училиштата во Осло се 
поделени на доминантно етнички норвешки училишта и доминантно имигрантски училишта.

 » НДЦ го откри кодот преку фокусирање на интеграција, не на асимилација. Вториот термин 
честопати го мешаат со првиот, именувајќи го интеграција кога некој го учи „другиот“ јазик, живее според 
правилата, прописите и очекувањата на  матичната држава. НДЦ Скопје ја дефинира интеграцијата како 
еднакво почитување и на двата јазика, двете религии, двете истории, двете традиции и на тој начин го прави 
училиштето привлечно и за двете групи. Од никого не се бара да се откаже од ништо; и од двете групи се 
бара да станат повидливи за другата преку бројни заеднички активности и добро развиена воннаставна 
програма.

 » НДЦ Скопје го сметам за лидер во справувањето со политичкото прашање кое можеби создава 
најголем притисок во денешно време. Тој претставува инспирација за другите Нансен Дијалог Центри во 
мрежата. Многу од нив се инспирирани и веќе изведуваат свои образовни проекти, иако од помали размери. 
НДЦ Скопје верува дека патот кон постабилна држава е во обезбедувањето подеднаква распределба на 
ресурсите и подеднаков пристап до можности за сите граѓани; тоа најдобро може да се направи преку 
интегрираното образование. На тој начин, училишната диплома нема да може да се користи како основа за 
дискриминација.

Стеинар Брин
Нансен Центар за мир и дијалог 

Лилехамер, Норвешка

Постигнувањата на НДЦ Скопје ги покажуваат добро 
организираните и високо професионални заложби 
од страна на кооперативниот тим со висок морал 
и силна работна етика. Горд сум што сум нивен 
партнер и вклучен во оваа работа.
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Мисија
Нансен Дијалог Центар Скопје (Македонија) е локална невладина и непрофитна органи-
зација, основана 2000-та година и поддржана од страна на Нансен Академијата од 
Лилехамер, Норвешка. НДЦ Скопје е дел од Нансен Дијалог мрежата (НДН), која се состои 
од Нансен Дијалог Центри на Западен Балкан и Нансен Академијата во Норвешка. НДН е 
инспирирана од работата на Фридтјоф Нансен, норвешки дипломат, назначен за прв висок 
Комесар за бегалци при Лигата на Народите, кој доби и Нобелова награда во 1922 година 
за неговата работа во името на раселените жртви од Првата Светска војна и сродните 
конфликти. Во 2011 година беше одбележана 150-годишнината од неговото раѓање, која нè 
потсети на неговото важно наследство, вклучувајќи го и прашањето околу лицата без 
државјанство.

Мисијата на НДЦ Скопје е активно и ефективно поддржување на процесите на меѓукултурен 
и меѓуетнички дијалог на локално, национално и регионално ниво, со цел да се придонесе 
кон спречувањето на конфликтите, помирувањето и градењето на мирот, преку разни 
програмски активности, особено во сферата на образовнието.

Визија
Визијата на НДЦ Скопје е демократско општество, во кое дијалогот е секојдневна алатка 
за решавање на проблемите меѓу поединци, групи или заедници. Општество, во кое мирот, 
мултиетничката кохезија, интеграцијата, еднаквоста и толеранцијата се главните 
вредности.

МИСИја, ВИзИја



7

По основањето на Нансен Дијалог 
Центар Скопје во 2000-та година, фокусот 
на организацијата беше главно насочен 
кон студенти, млади политичари и 
претставници на невладини организации 
и ученици од основните училишта во 
Македонија. Целта на активностите 
беше запознавање на учесниците со 
вештините за ненасилна комуникација, 
водење на дијалог, анализа на конфликти 
и нивно оспособување да направат 
разлика помеѓу дијалог и дебата.

Во 2001 година, активностите беа проширени и на регионално ниво, преку организирање 
на неколку семинари и форуми со млади лидери и политичари од Србија, Косово, Босна 
и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска. Во програмските активности на НДЦ Скопје беа 
вклучени и неколку новинари од Македонија.

По завршувањето на конфликтот во Македонија и потпишувањето на Рамковниот мировен 
договор во август 2001 година, НДЦ Скопје ги насочи своите активности кон промовирање 
на Рамковниот мировен договор и продолжи да работи со млади луѓе кои живеат во места 
што беа најпогодени од конфликтот. Во соработка со ОБСЕ, беа организирани неколку 
дијалог сесии со млади луѓе од Тетово. Покрај тоа, беа интензивирани трибините со млади 
политичари, како на локално, така и на регионално ниво.

Во 2003 и 2004 година, фокусот на програмските активности беше насочен кон зајакнување на 
капацитетите на политичките партии, односно на младинските организации на политичките 
партии. Беа формирани четири „Школи за млади политичари“, на кои учествуваа 85 млади 
политичари. Предавачи на Школите беа универзитетски професори од Македонија и 
странство, како и дел од лидерите на политичките партии во Македонија.

Во 2005 година, по донесувањето на Законот за територијална поделба на локалните 
самоуправи, НДЦ Скопје започна да ја спроведува програмата “Дијалог и помирување“ 
во општина Јегуновце, која се наоѓа во северозападниот дел на Македонија. НДЦ Скопје 
ја одбра оваа општина, бидејќи таа беше најпогодена од вооружениот конфликт во 2001 
година. Како директна последица на конфликтот, во 2002 година се случи поделба на 
основните училишта во оваа општина на етничка база.

Преку дијалог семинари и обуки за комуникација, соработка, толеранција, тимска работа и 
мирно разрешување на конфликти, беа создадени услови за отворање на шест кабинети, 
во кои учениците во мешан етнички состав посетуваа двојазични курсеви по информатика, 
англиски, македонски и албански јазик. Секоја година, курсевите беа посетувани од 
приближно 200 ученици. Во овој период, НДЦ Скопје започна да го развива Нансен моделот 
за интегрирано образование, кој за прв пат беше практично применет во 2007 година. Од 
тогаш до денес, моделот успешно се применува во неколку избрани основни и средни 
училишта во различни општини во Македонија и покажа одлични резултати.

ИСторИја
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Нансен модел за интегрирано образование 

•    Соработка и партнерство со Градоначалниците и локалните општински власти
•    Јавни презентации за родителите, учениците и училишниот персонал
•    Обуки и работилници (теоретски и практични) за градење на капацитетите на наставниците, 
професорите и училишниот персонал
•    Интегрирани воннаставни активности за учениците од основните и средните училишта
•    Годишни програми за интегрирани воннаставни активности
•    Годишни програми за соработка со родителите
•    Стручно-консултативна помош и опсервација на теренските активности
•    Организирање на училишни настани, екскурзии и посети

Обуки и работилници за просветни работници

•    Обуки и работилници - основно ниво
•    Обуки и работилници - напредно ниво

Студиски посети на Норвешка

•    Студиски посети за учениците, професорите и училишните директори
•    Студиски посети за владините претставници, партнерите и соработниците

Посебни проекти

•    Поддршка за двете нови основни училишта и за средното стручно училиште кои го применуваат 
Нансен моделот за интегрирано образование
•    Внатрешни и надворешни периодични евалуации на програмите
•    Учество на државни и меѓународни конференции и настани
•    Посети, настани и тркалезни маси

Подготовка и промоција на публикации

•    Годишни програми за интегрирани воннаставни активности
•    Годишни програми за соработка со родителите
•    Прирачник за наставници, Нансен модел за интегрирано образование
•    Прирачник за родители, Нансен модел за интегрирано образование
•    Нансен модел за интегрирано образование, информативна брошура
•    Пакет информативна брошура за информирање на учениците за уписите во интегрираното средно 
училиште

Партнерство

Соработка и координација со локалните и меѓународните агенции и организации во текот на спроведувањето 
на сите програмски компоненти; локалните општини, Министерството за образование и наука, Бирото 
за развој на образованието, Просветниот инспекторат, Владата на Република Македонија-Сектор за 
спроведување на Охридскиот рамковен договор, ОБСЕ-ВКНМ, Нансен Академијата и Нансен Дијалог 
мрежата. 

Програмски активности за 2011 година
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•	 Макс ван дер Штул награда за 2011 година од Високиот Комесар на ОБСЕ за национални 
малцинства

•	 Официјализирани се партнерските односи со две нови општини; општините Василево 
и Чаир кои го вклучија Нансен моделот за интегрирано образование во две основни 
училишта

•	 Обезбедени се услови, и е запишана нова генерација ученици (Македонци и Албанци) во 
средното стручно училиште „Моша Пијаде“ во Јегуновце

•	 Промовиран е Нансен моделот за интегрирано образование во две нови мултиетнички 
општини во Македонија - општина Василево и општина Чаир

•	 Комплетирани се процесите на реновирање и опремување на три мултифункционални 
училници во новите основни училишта кои го применуваат Нансен моделот за 
интегрирано образование

•	 Изграден е, опремен и промовиран современиот кабинет за практична настава во 
средното стручно училиште „Моша Пијаде“ во Јегуновце

•	 Обезбедени се обуки за проширување на капацитетите на основно и напредно ниво, 
работилници и менторство за наставниците, професорите и училишниот персонал кој го 
применува Нансен моделот за интегрирано образование

•	 Развиени се нови Годишни програми за интегрирани воннаставни активности

•	 Подготвени се и дисеминирани програмски публикации за учениците, наставниците и 
родителите

•	 Во партнерство со Секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор 
(СИОФА) во рамките на Владата на Република Македонија, НДЦ Скопје подготви и 
спроведе два семинари со заинтересираните субјекти во образованието 

•	 Организирани се две студиски посети на Норвешка за две различни целни групи

•	 Во координација со ОБСЕ-ВКНМ, НДЦ Скопје беше домаќин на тркалезна маса со 
општинските власти и претставници на Просветниот инспекторат од општините кои го 
применуваат Нансен моделот за интегрирано образование

•	 Учество на еден од најголемите настани во 2011 година, организиран од страна на 
Алијансата на цивилизациите при Обединетите Нации во Доха, Катар

Главни достигнувања во текот на 2011 година
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Нансен Дијалог Центар Скопје е 
добитник на наградата Макс ван дер 
Штул за 2011 година. Наградата му беше 
доделена на Центарот како признание 
за неговата работа во промовирање 
на интегрираното образование и 
подобрување на соработката меѓу 
различни етнички заедници. Наградата 
Макс ван дер Штул се доделува секои две 
години од страна на Високиот Комесар 
за национални малцинства (ВКНМ) 
при Организацијата за безбедност и 
соработка во Европа (ОБСЕ). Наградата 
го добила името во чест на Макс ван 
дер Штул, кој како прв Висок Комесар 
на ОБСЕ направи значителен придонес 
во подобрување на положбата на 
националните малцинства. 

Официјалната церемонија на доделување на наградата се одржа во Хаг, Холандија, на 24 октомври, 2011 
година. Наградата беше доделена од страна на Министерот за надворешни работи на Холандија – Ури 
Розентал, а беше примена од Извршниот Директор на НДЦ Скопје – Сашо Стојковски и Проект Менаџерот 
на НДЦ - Ветон Зеколи. На церемонијата на доделувањето на наградата присуствуваа голем број дипломати, 
како и високи претставници на холандските институции и членови на семејството на Макс ван дер Штул. На 
овој настан, говор и изјави за медиумите дадоа Високиот Комесар за национални малцинства, г-дин Кнут 
Волебек; Министерот за надворешни работи -Ури Розентал; Извршниот Директор на НДЦ Скопје – Сашо 
Стојковски и постојаниот претставник на Литванија во ОБСЕ и прв личен Советник на ван дер Штул – Ренатас 
Норкус.

“Меѓународното жири за наградата Maкс ван дер Штул, донесе одлука да му ја додели својата награда за 2011 година на 
Нансен Дијалог Центар Скопје (НДЦ Скопје), заради неговата исклучителна работа во промовирањето на интегрираното 
образование и подобрувањето на соработката помеѓу различни етнички заедници.

 “Со своите постојани заложби и иновативни проекти, НДЦ Скопје продолжува да ја докажува позитивната улога која 
образованието може да ја одигра во смирувањето на меѓуетничките тензии и интегрирањето на општеството. 
Неговите интегрирани двојазични училишта претставуваат модели за промовирање на почит кон различноста, 
двојазичноста и хармоничните односи помеѓу наставниците, учениците и нивните родители од различно етничко 
потекло. 

 “Во многу нешта, НДЦ Скопје го продолжи значајното наследство оставено од покојниот Maкс ван дер Штул во државата. 
Постигнатите остварувања претставуваат огромен извор на инспирација за сите оние кои се залагаат за премостување 
на етничката поделба во пост-конфликтни подрачја.”

Во официјалното соопштение за доделувањето на оваа престижна награда на 
НДЦ Скопје, се наведува следново:

Главни достигнувања во текот на 2011 

Наградата Макс ван дер Штул за 2011 година
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Работата околу спречувањето на конфликтите не може лесно да се 
измери. Не е лесно да се измери довербата меѓу заедниците или 
нивото на разбирање и толеранција во училиштата или желбата да 
се слушне другата страна и да се соработува. 
Сепак, НДЦ Скопје постигна видливи резултати кои можат да се носат 
со секаква детална анализа. Неколку училишта во неколку општини, 
под раководство на различни политички партии, сега работат по 
нивниот модел, додека тенденцијата на други места во многу други 
делови на земјата, за жал е насочена кон зголемување на етничките 
поделби во училиштата. 

Со трпение, посветеност и упорност, НДЦ Скопје повторно воспостави доверба помеѓу локалните етнички 
заедници поделени со насилните настани од 2001 година. Тие не очајуваа тогаш кога им недостигаше 
поддршка од локалните и централните власти, ниту пак се откажаа кога националистите им го блокираа 
патот до нивните училишта. Во тие моменти, тие чекореа напред поодлучно од кога и да е. 
Денес имаме неколку добри примери и модели кои можеме да им ги презентираме и на централните и 
на локалните власти. Патот кој сте го избрале, не е лесен. Помирувањето и интеграцијата се процес кој 
никогаш нема да можете да го сметате за завршен. 
Се работи за пат со многу подеми и падови, со моменти на сатисфакција, но исто така и со моменти полни 
со фрустрации. Вашата моќ е во вашата посветеност кон помирувањето, вашата верба во интеграција 
и вашиот копнеж за мирна иднина на земјата која ја сакате и ја нарекувате ваш дом. Во една прилика, 
Макс ван дер Штул рече: „Не треба да очекувате чуда од овој тип на работа; мора да се наоружате против 
разочарувањата и против она што го доживувате како неразумна критика.“ Она што беше постигнато не е 
чудо; тоа е резултат на напорна работа. Ништо нема да се постигне ако само се чека работите да се случат.”

Дел од поздравниот говор на Неговата Екселенција, Кнут Волебек, Висок 
Комесар за национални малцинства при оБСЕ, посветен на НДЦ Скопје, за 
време на церемонијата на доделувањето на наградата Макс ван дер Штул

Главни достигнувања во текот на 2011 
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Нансен Модел за интегрирано образование
Нансен моделот за интегрирано образование (НМИО) претставува нов 
модел на образование во Република Македонија, кој им овозможува 
успешна интеграција на учениците, родителите и наставниците од 
различни етнички заедници преку модерен воспитно-образовен процес.
НМИО е современ образовен модел кој ги негува, поттикнува и 
интегрира мултиетничките вредности, двојазичноста и во исто 
време промовира и поддржува партнерски односи меѓу учениците, 
наставниците и родителите, го поттикнува учеството на заедницата 
преку воспоставување на хармонични односи засновани на почитување 
на разликите.
Моделот беше развиен и за прв пат практично применет во 2007 година, 
по долги години интензивна работа околу промоцијата и олеснувањето 
на дијалогот и проектите за помирување во пост-конфликтните и 
поделените заедници во Македонија. Од 2007 година, овој образовен 
модел им помогна на мултиетничките општини да се намали јазот помеѓу 
постоечките паралелни системи на образование, кои имаат тенденција 
за поделба на учениците од различно етничко, верско и културно 
потекло, како директен резултат од недостигот на меѓусебна доверба, 
комуникација и заеднички активности

Во 2011 година, овој образовен модел развиен од страна на НДЦ Скопје, продолжи да ја добива потребната 
поддршка и признание и од националната и од меѓународната заедница и продолжи да покажува одлични резултати 
во подобрувањето на меѓуетничките односи во општините и училиштата кои го применуваат Нансен моделот за 
интегрирано образование.
Неколку мултиетнички општини изразија интерес да го применуваат Нансен моделот за интегрирано образование 
во нивните училишта, откако се уверија во позитивните резултати и постигнатиот ефект во општините кои веќе ги 
спроведуваат проектните активности

Училиштето претставува добар пример за тоа како младите луѓе можат од 
нивната најрана возраст да го научат јазикот на своите соседи, да се запознаат 
едни со други и да придонесат на тој начин кон повисок степен на интеграција на 
нашето општество.

Ѓорге Иванов - Претседател на Република Македонија
за време на неговата посета на основното училиште во Јегуновце на 19 април, 2011 година

„
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•	 Подобрена	и	збогатена	дидактичката	компонента	во	сите	групи,	надградба	на	знаењата,	стекнување	
вештини за успешен пристап кон другите култури, доминација на интерактивни активности и работа во 
групи, индивидуализиран пристап кон секој ученик и индивидуален напредок; подобрени и совладани 
техниките за активно и независно учење на учениците.

•	 Постигнат	исклучително	висок	индекс	на	групна	кохезија,	компактност	во	сите	групи	на	ученици,	што	
го потврдува отсуството на било каков потенцијален ризик од меѓуетнички тензии и конфликти во етнички 
мешаните групи.

•	 Контниурано	промовирана	инклузивна	компонента,	т.е.	перманентно	вклучување	и	осамостојување	
на учениците со посебни потреби и ученици од ромска популација за активна партиципација во воннаставните 
активности преку кои се прифатени како рамноправни членови на групата. Прогресијата кај нив се одвива 
на две нивоа-на социјализаторски план, но и на план на учењето.

•	 Надминати	бариери	за	понатамошно	планско	учење	на	„другиот“	јазик,	успешно	остварен	културен	
дијалог помеѓу учениците од неколку етнички заедници, елиминирана образовна ексклузија кај учениците 
поради јазични бариери.

•	 Мултиетничкиот	 карактер	 на	 групите	 беше	 визуелно	 доловен	 преку	 успешниот	 мултикултурен	
дизајн на училишниот простор, осмислен од самите ученици.

•	 Подобрени	резултатите	во	редовниот	наставен	процес,	под	влијание	на	интегрираните	воннаставни	
активности.

•	 Развиени	вештини	кај	учениците	за	конструктивно	решавање	на	конфликтите,		критичко	мислење,	
флескибилен приод кон проблемските ситуации, оспособеност за конструктивен приод кон истражувачките 
ситуации и во рамките на воннаставните активности, но и во процесот на редовната настава.

•	 Постигната	динамична,	повеќенасочна	комуникација	без	јазични	бариери,	збогатена	со	вештини	за	
невербална комуникација и разбирање.

•	 Развиени	 персонални	 и	 социјални	 компетенции	 на	 учениците	 неопходни	 за	 живот	 во	 реален	
мултиетнички (училишен, локален) контекст.

Според показателите на резултатите, евалуацијата на програмата и следењето на 
програмските активности во 2011 година, беа постигнати следниве резултати применувајќи 
го Нансен моделот за интегрирано образование:

Кај учениците                       
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Тони Коцески, Градоначалник на општина Јегуновце, 
Септември 2011 година

•	 Постигната	 успешна	 тандемска	 и	
тимска соработка во процесот на планирање, 
организирање, спроведување и оценување 
на интегрираните воннаставни активности во 
двојазична средина како репрезентативен модел 
за учениците.
•	 Подобрено	 знаењето	 на	 немајчиниот	 јазик,	
како и напредок во примената на техниката на 
парафразирање.
•	 Надградено	дидактичкото	и	методолошкото	
знаење на наставниците, со позитивен ефект врз 

разновидноста на наставни методи, форми, техники, стратегии во образовниот процес.
•	 Зајакнати	компетенции	за	решавање	на	конфликтни	ситуации,	развој	на	толеранција,	надминување	
на стереотипи, предрасуди кај учениците.
•	 Материјал	за	Годишните	програми	за	воннаставни	активности.
•	 Поголемо	искуство	и	знаење	за	позитивните	примери,	добра	пракса	и	специфично	знаење	преку	
студиската посета на Норвешка и запознавањето со норвешкиот образовен систем.

“Нашата општина беше позната по проблемите со кои се соочивме во основното 
училиште во Шемшово, 2001 година. Постоеше огромна нетрпеливост помеѓу 
македонските и албанските етнички групи. Имавме проблеми и со учениците и со 
родителите. Успеавме да ја подобриме состојбата со овој Проект, бидејќи тој ги 
едуцира не само учениците, туку и нивните родители во нашата општина. Како што се 
развиваше Проектот, сите, и децата и целата локална самоуправа го прифатија како 
свој и морам да истакнам дека сите ние сме горди на Проектот што се спроведува во 
Прељубиште-општина Јегуновце. Кога децата се дружат меѓу себе, тоа многу ни значи.“

Кај родителите
•	 Успешно	активно	и	доброволно	вклучување	
на родителите во тековните програмски активности

•	 Подобрена,	 зајакната	 довербата	 меѓу	
родителите, наставниците и училишниот одбор  

•	 Зголемена	самоиницијативност	на	мајките	во	
руралните средини, училиштето и вонннаставните 
активности

•	 Развиени	вештини	за	поддршка	на	развојните	
процеси и фази кај нивните деца, за помагање во 
процесот на учење на нивните деца итн. 

Во училиштето
•	 Подобрени	 способностите	 на	 наставниците	 за	 спроведување	 на	 концептот	 за	 интеркултурно	
образование.
•	 Воведени	стандарди	за	Годишните	програми	на	кои	се	базираат	воннаставните	активности.
•	 Воведени	стандарди,	критериуми	за	набљудување	и	евалуација	на	воннаставните	активности	од	
интегриран и двојазичен карактер.
•	 Јасно	и	прецизно	дефинирани	цели	за	поддршка	на	процесите	на	интеракција	и	интеграција	во	
училишна смисла.
•	 Подобрено	 активното	 партнерство	 со	 родителите,	 семејствата,	 локалната	 заедница,	 преку	
воннаставните активности.

Кај наставниците
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Во текот на 2011 година, НДЦ Скопје обезбеди стимулација за новите училишта кои започнаа да го 
спроведуваат Нансен моделот, како и за интегрираното средно стручно училиште.
Во основното училиште „Рајко Жинзифов“, општина Чаир, НДЦ Скопје инвестираше во реновирање и 
целосно опремување на две мулти-функционални училници и обезбеди различни дидактички средства 
и литература потребни за спроведување на интегрираните воннаставни активности.
Во основното училиште „Атанас Нивичански“, општина Василево, една мулти-функционална училница 
беше реновирана и целосно опремена. Освен тоа, НДЦ Скопје ги обезбеди и неопходните дидактички 
средства и литература.
Во интегрираното стручно училиште „Моша Пијаде“ беше целосно изграден и опремен нов и современ 
кабинет за практична настава. Кабинетот им овозможи на учениците да се здобијат со практични 
знаења од областа на електро-техниката и автоматиката, а во исто време им помогна практично да 
ги применуваат теоретските содржини од стручните предмети. Кабинетот е опремен со индустриски 
компјутери познати како PLC (логички контролори кои можат да се програмираат) и роботот Лего.

Посебни проекти и главни настани

Поддршка за училиштата

Посета на Претседателот на република Македонија
Претседателот на Република Македонија - Ѓорге Иванов, ги посети основното и средното училиште 
кои	 го	 применуваат	Нансен	моделот	 за	 интегрирано	 образование	 во	 селото	Прељубиште,	 општина	
Јегуновце. Претседателот беше пречекан од страна на наставниците и професорите од двете училишта, 
Директорот на Централното средно стручно училиште „Моша Пијаде“ - Петар Глигоров, Директорот на 
Централното основно училиште „Шемшово“ - Бурхан Ејупи, Директорот на Нансен мрежата на Балканот 
- Стеинар Брин и тимот на НДЦ Скопје. Во чест на Претседателот, учениците од второ и трето одделение 
од основното училиште подготвија песни и стихотворби на македонски и албански јазик. 

По посетата на училиштата, се одржа заедничка средба на Претседателот со Директорот на Нансен 
мрежата на Балканот - Стеинар Брин, Градоначалникот на општина Јегуновце - Тони Коцевски, 
Извршниот Директор на НДЦ Скопје и Директорите на училиштата, за да разговараат за предностите 
и позитивните искуства од примената на овој модел на образование во пост-конфликтните региони. 

Главни настани
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Со финансиска поддршка од 
Секретаријатот за спроведување 
на Рамковниот договор (СИОФА) во 
рамките на Владата на Република 
Македонија, НДЦ Скопје организираше 
два тридневни семинари за 
наставниците и професорите кои 
ги спроведуваат интегрираните 
воннаставни активности во училиштата 
кои го применуваат Нансен моделот 
за интегрирано образование. На 
семинарите присуствуваа наставници, 
професори,директори, претставници 
од Бирото за образование, просветни 
инспектори и претставници од СИОФА. 

Првиот тридневен семинар се одржа во периодот од 11-13 март, 2011 година во Охрид на тема: 
„Двојазичната компонента во воннаставните активности“. Проф. Др. Ен Келехер и Кели Рајан од 
Pacific Lutheran University од Тахома (Сиетл, САД) и Генц Горанци - Проект Координатор во Нансен 
Дијалог Центар Сараево (Босна и Херцеговина) беа поканети како предавачи на овој семинар. 
Претставниците на  PLU го презентираа образовниот систем во неколку држави во САД и она 
што е направено во врска со интеграцијата во образованието. Претставникот на НДЦ Сараево ги 
презентираше активностите од Проектот кој се спроведува во општините Сребреница и Братунац, 
предизвиците со кои се соочуваат во овие две општини, сегрегацијата во образовниот систем во 
училиштата во Босна и Херцеговина и активностите кои се преземени од страна на НДЦ Сараево во 
училиштата во овие две општини. За време на семинарот, Тимот за образование и развој ја одржа 
интерактивната работилница: „Двојазичната компонента во воннаставните активности“, преку која 
беа разработени спецификите на двојазичниот пристап и улогата на парафразирањето како врска 
помеѓу два јазика.

Вториот семинар се одржа во периодот од 15-17 април, 2011 година на тема: „Игровната компонента 
во воннаставните активности“. Семинарот беше отворен од страна на претставникот на СИОФА, г-ѓа 
Хајрие Елези. За време на семинарот, наставниците и професорите кои се вклучени во реализацијата 
на интегрираните воннаставни активности, имаа можност да присуствуваат на предавањата на 
Проф. Др. Ен Келехер и Кели Рајан од Pacific Lutheran University, Проф. Стеинар Брин - Раководител 
на Нансен Дијалог мрежата, Сузана Аготиќ - претставник на НДЦ Осиек, Заменик Директорот на 
Бирото за развој на образованието - г-ѓа Ајше Селмани, како и г-дин Јашар Касами од Државниот 
инспекторат за образование. Учесниците имаа можност директно (преку голем број на практични 
задачи) да го надградат своето знаење и вештини во примената на играта како водечки метод при 
изведувањето на активностите во групи со мешан етнички состав.

Посебни проекти и главни настани

Семинари за заинтересираните субјекти во образованието
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НДЦ Скопје ги официјализираше партнерските 
односи со општина Василево на 29 јуни, 
2011 година со потпишување на Договор за 
соработка со градоначалникот на општината.

По потпишувањето на Договорот, НДЦ Скопје 
во соработка со управата на училиштето и 
стручните служби, ги избра наставниците 
кои ќе бидат задолжени за спроведување на 
интегрираните воннаставни активности, а 
Тимот за образование, обука и развој на НДЦ 
Скопје одржа серија воведни обуки за новите 
наставници.

Проширување на Нансен моделот за интегрирано 
образование во општина Василево

Во септември 2011 година, Проектот им беше претставен на родителите на учениците (од македонска и 
турска националност) и беше дадена потребната поддршка за вклучување на учениците во овој Проект 
и негово започнување.
Проектот „Нансен модел за интегрирано образование“ официјално започна во ООУ „Атанас Нивичански“ 
(поранешен „Гоце Делчев“), Нова Маала, општина Василево на 12 октомври, 2011 година. На овој настан, 
бројните гости имаа можност да ги слушнат говорите на Гордана Јанева-Директор на училиштето, Сашо 
Стојковски-Извршен Директор на НДЦ Скопје, Ванчо Стојанов-градоначалник на општина Василево и 
Панче Кралев-Министер за образование и наука. За време на настанот, учениците се претставија со 
културно-уметничка програма. Меѓу гостите на церемонијата на отварањето беа: Хади Незир-Министер 
во Владата на Република Македонија, Бурак Гуркан-трет Секретар во турската Амбасада во Македонија, 
Јакуп Арслан-Извршен Директор на Турскиот колеџ во Македонија, управата на училиштето и персоналот 
на ОУ „Гоце Делчев“, претставници на локалната заедница во Висока Маала, тимови од наставници и 
професори од интегрираните училишта во општините Јегуновце и Струмица и голем број родители и 
ученици од општина Василево.
Наставниците, родителите и општинските власти изразија интерес за Проектот, кој досега покажа 
извонредни резултати во општините каде што се спроведува. 

Посебни проекти и главни настани

Мултиетничноста на Македонија се рефлектира и врз образовниот процес; 
поради тоа, спроведувањето на овој модел во други општини во државата 
покажа значајни резултати во надминувањето на разни разлики и бариери 
помеѓу две етнички заедници. Со овој Проект, кој ќе се имплементира 
во мешани класови од шесто одделение, преку взаемна соработка меѓу 
родителите, наставниците и учениците, разликите во традицијата, религијата и 
културата ќе станат фактори на кохезија.” – рече Министерот за образование и 
наука, Панче Кралев, за време на церемонијата на отворањето. 
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На 20 Октомври, 2011 година, проектот 
Нансен модел за интегрирано образование 
беше официјално промовиран во ООУ „Рајко 
Жинзифов“, општина Чаир, Скопје. Оваа 
општина е првата во главниот град Скопје, 
која започна да го спроведува овој Проект.
Проектот беше поддржан од градоначалникот 
на општина Чаир и Општинскиот Совет, 
кој одобри користење на средства од 
општинскиот буџет за потребите на Проектот. 
Договорот за соработка помеѓу Нансен 
Дијалог Центар Скопје и општина Чаир, 
официјално беше потпишан на 3 август, 
2011 година. Проектот ја доби потребната 
поддршка од родителите на учениците од различни етнички заедници (албанска, македонска, бошњачка и 
ромска).

На отворањето на настанот, покрај родителите, учениците и наставниците, присутни беа и Заменик 
Премиерот, Муса Џафери, Министерот за образование и наука, Панче Кралев, Заменик Министерот за 
образование и наука, Сафет Незири, градоначалникот на општина Чаир, Изет Меџити, Високиот Комесар 
за национални малцинства, Кнут Волебек, Амбасадорот на ОБСЕ во Македонија, Ралф Брет, Директорот 
на Нансен Дијалог мрежата, Стеинар Брин, Извршниот Директор на НДЦ Скопје, Сашо Стојковски, како и 
управата на училиштето и тимовите наставници и професори од интегрираните училишта во општините 
Јегуновце, Струмица и Василево. Гостите имаа можност да ги слушнат изјавите на Директорот на училиштето, 
Извршниот Директор на НДЦ Скопје, Заменик Министерот за образование и наука и градоначалникот на 
општина Чаир. За време на овој настан, учениците од прво одделение кои ќе бидат вклучени во проектот, се 
претставија со краток музички настап.

Во координација со Високиот Комесар на ОБСЕ за национални 
малцинства, Н.Е. Кнут Волебек и амбасадорот на ОБСЕ во 
Скопје Ралф Брет, НДЦ Скопје беше домаќин на тркалезна маса 
со општинските власти, претставници од Бирото за развој на 
образованието кои се дел од општините кои го применуваат 
Нансен моделот за интегрирано образование. Присутните ги 
споделија своите најдобри примери, предизвици и искуства 
поврзани со првичните фази и почетокот на спроведувањето 
на Проектот.

Посебни проекти и главни настани

Проширување на Нансен моделот за интегрирано образование 
во општина Чаир

тркалезна маса со партнерите за имплементација
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НДЦ Скопје, застапуван од Проект 
Менаџерот, Ветон Зеколи, учествуваше на 
еден од најголемите настани во 2011 година, 
организиран од страна на Алијансата на 
цивилизациите при Обединетите Нации 
во Доха, Катар – 4-от форум на UNAOC 
(11-13 декември). Алијансата го одржа 
својот Годишен форум, собирајќи ги 
светските политички и корпоративни 
лидери, градоначалниците, претставниците 
на граѓанското општество, младината, 
новинарите, академиците, фондациите и 
меѓународните организации од целиот 
свет. Форумот обезбеди нови можности за 

учесниците да се запознаат, разменат идеи и остварат нови проекти и заеднички иницијативи и да дискутираат 
за широката тема на миграција и интеграција, меѓуверски дијалог и младински движења. UNAOC се обидува 
да создаде колективна политичка волја и да мобилизира заедничка акција на институционално и на ниво на 
граѓанското општество, за да се подобрат разбирањето и кооперативните односи помеѓу народите и луѓето, 
помеѓу културите и религиите и во процесот, да се соочат и да се ублажат тензиите и конфликтите, како и да 
се спротивстават на силите кои влијаат врз исклучувањето, поларизацијата и екстремизмот.

Посебни проекти и главни настани

Учество на 4-от форум на UNAoC

Следењето и евалуацијата на резултатите беа составен дел од програмата на НДЦ Скопје за 2011 година. 
Тоа бараше активно вклучување во процесот на сите оние кои имаа удел во програмата, вклучувајќи 
ги и корисниците, партнерите, владините тела и образовниот сектор. Со цел постојано да се подобрува 
влијанието на програмата, НДЦ Скопје го следеше нејзиниот напредок и внатрешно и надворешно. 
Внатрешната евалуација и следење на програмата беа спроведени од страна на персоналот на НДЦ 
Скопје	преку	директно	набљудување,	но	користејќи	ја	и	партиципативната	методологија	на	истражување,	
партиципативното	набљудување	со	цел	да	се	соберат	специфичните	податоци	и	резултати	од	програмата.

Надворешната евалуација на програмата беше спроведена од страна на локални и меѓународни експерти, 
кои го оценија и евалуираа влијанието на програмата со високо професионален и интегрален пристап. 
Надворешната евалуација на програмата се одржа во периодот мај-јуни 2011 година, а беше спроведена од 
страна на професор Пјотр Дуткиевич-Директор на Центарот за управување и јавен менаџмент на Carleton 
University, Отава, Канада и професор Зоран Велковски од Институтот за педагогија, Скопје, Македонија. 
Резултатите и од двете евалуации го покажаа позитивно влијание и високиот квалитет на програмските 
компоненти на НДЦ Скопје и ги дадоа потребните упатства и препораки за нивна надградба и подобрување.

Внатрешно и надворешно евалуирање и следење на 
програмите
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Студиски патувања во Норвешка имаа значително влијание врз размената на искуства во областа на 
интегрираното образование. Учесниците во нашата програма кои беа на студиските патувања, станаа наши 
најголеми поддржувачи на програмата и заговорници на идејата за интегрирани образовани активности. Во 
2011 година, НДЦ Скопје реализираше две студиски посети во Кралството Норвешка за две различни целни 
групи.

Првата студиска посета на Норвешка за 2011 година беше реализирана во периодот од 10-14 мај, 2011 
година, за учениците од интегрираното средно стручно училиште „Моша Пијаде“ во Јегуновце, заедно со 
професорите кои ги реализираат воннаставните активности, Директорот и Претседателот на училишниот 
одбор во Централното стручно училиште „Моша Пијаде“, како и претставници на владиниот Сектор за 
спроведување на Охридскиот рамковен договор и дел од персоналот на НДЦ Скопје.

Беа посетени повеќе културни и историски локации, туристички атракции и воспитно¬-образовни 
институции во Осло и Лилехамер, што им овозможи на учениците да научат повеќе за придобивките од 
воспитно-образовниот систем на Кралството Норвешка, како и за културното наследство и традицијата на 
норвешкиот народ. Оваа студиска посета беше од големо значење за воспоставувањето партнерски односи 
помеѓу средните стручни училишта во Јегуновце и Осло и се разгледуваше можноста за размена на ученици 
и персонал.

Втората студиска посета беше реализирана во периодот од 28.11 - 02.12.2011. Групата беше составена од 
претставници на Министерството за образование и наука, градоначалници, претставници на општините, 
претставници од Просветниот инспекторат и екипи наставници од училиштата кои го применуваат Нансен 
моделот за интегрирано образование. Целта на оваа посета на Норвешка беше да се добијат повеќе 
информации за карактеристиките на образовниот и политичкиот систем во Норвешка, достигнувањата во 
областа на интегрираното образование, како и да се посетат бројни високи државни институции на централно 
и локално ниво, образовни институции и организации, вклучувајќи ги и: норвешкото Министерство за 
надворешни работи, Амбасадата на Република Македонија во Осло, општината Лилехамер, областа Опланд, 
Нансен Академијата, основните училишта Тојен и Соре Ал и др.

Студиските посети на Норвешка беа одлична можност за продлабочување на соработката меѓу партнерите 
и соработниците на НДЦ Скопје, и беше оценета како мошне успешна и позитивна од сите учесници во 
програмата.

Студиски патувања во Норвешка



Училиштата кои го применуваат Нансен моделот за интегрирано 
образование имаат придобивка од развивањето позитивни 
партнерства со родителите, преку нивно вклучување во сите 
одлуки кои влијаат на образованието и учењето на нивните деца. 
Вклучувањето на родителите нуди можност да се разбере улогата 
која тие ја имаат во сите фази од процесите на учење и развој на 
нивните деца.
Во текот на 2011 година, НДЦ Скопје продолжи да организира јавни 
презентации за родителите, со цел да ги информира директно за 
придобивките од интегрираното образование и зошто треба да го 
поддржат Нансен моделот за интегрирано образование и нивните 
деца да учествуваат во интегрираните образовни активности. 
Јавните презентации беа одржани пред почетокот на учебната 
година, со цел да се информираат родителите за содржината на воннаставните активности и нивните главни цели, а во 
исто време да ги поттикнат да бидат активни партнери во текот на учебната година. Со секоја презентација, родителите 
подобро го разбираа и прифаќаа Нансен моделот за интегрирано образование.
Освен тоа, Тимот на НДЦ Скопје за образование, обука и развој ги креираше и успешно спроведе Програмите за годишна 
соработка и партнерство со родителите. Главна цел на годишните Програми за соработка со родителите беше да се 
зајакне интеракцијата, соработката и довербата помеѓу наставниците, родителите и учениците од различни етнички 
заедници, а во исто време да се поттикне отворена и флексибилна комуникација во текот на учебната година.
Годишната Програма за соработка со родителите вклучуваше: обуки, курсеви за ИТ, едукативни и креативни работилници, 
отворени денови, празнични прослави и вклучување на родителите во доброволни активности во училиштето.
За време на периодот на известување, НДЦ Скопје го подготви Прирачникот за родители за Нансен моделот за 
интегрирано образование, кој на родителите им нуди темелно елаборирање и опис на предностите и придобивките 
од овој нов модел на образование.
НДЦ Скопје силно верува дека училиштата треба да бидат отворени за вклучување на родителите во работата што ја 
изведуваат и да разгледуваат можности за поттикнување на значајно и активно учество на родителите во целокупниот 
образовен процес.
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Родителите кои ги поддржуваат своите деца во учењето имаат голема улога во подобрувањето на резултатите 
и однесувањето на децата. Активното вклучување на родителите во училиштето може да помогне во 
промоцијата на средина за учење во која учениците можат позитивно да се поврзат со училишниот персонал 
и нивните врсници.

Програми за соработка со родителите

  “Родителите беа навистина храбри да пробаат нешто 
ново за своите деца и да останат цврсти, кога многу сили 
се обидоа да ги запрат. Според мене, многу е силно што 
родителите покажаа ваква издржливост и моќ. Ова немаше 
да се случи доколку немаа целосна доверба меѓу себе и Нансен 
Дијалог Центарот Скопје.” 

Бенте Кнагенхјелм
виш Советник на Нансен Дијалог мрежата, октомври 2011 година

„
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Со цел да се обезбеди професионален развој и 
да се подобрат вештините и способностите на 
наставниците и професорите кои се директни 
имплементатори на интегрираните воннаставни 
активности во училиштата кои го применуваат 
Нансен моделот за интегрирано образование, НДЦ 
Скопје изготви и спроведе серија професионални 
обуки и работилници за оваа целна група. Тимот 
за образование, обука и развој одигра клучна 
улога при вработувањето, селекцијата и обуката 
на наставниците од новите училишта каде Нансен 

моделот за интегрирано образование беше воведен за прв пат во текот на 2011 година, како и продолжувајќи 
да нуди менторство и можности за надградување на способностите на формираните тимови наставници и 
професори во училиштата кои веќе го применуваат овој модел на образование. 

Програмата за обуките и работилниците беше подготвена преку следење на најновите трендови во областа 
на интегрираното и интеркултурното образование. За нововработените тимови наставници беа подготвени 
обуки на основно ниво  и работилници, со цел да се здобијат со специфични теоретски и практични упатства 
за успешно спроведување на Годишните програми за интегрирани воннаставни активности.
Обуките на напредно ниво беа подготвени врз основа на резултатите и препораките дадени од страна 
на надворешните евалуатори, како и врз основа на резултатите добиени од редовното следење на 
интегрираните воннаставни активности, спроведено од страна на персоналот на НДЦ. Обуките на напредно 
ниво и работилниците беа специјално дизајнирани и реализирани за да се намалат идентификуваните 
недостатоци и слабости регистрирани за време на евалуацијата на програмата и процесот на следење.

Серијата обуки на основно и напредно ниво и темите на работилниците ги опфаќаа:  

•	 Карактеристиките	на	Нансен	моделот	за	интегрирано	образование
•	 Организацијата	и	дизајнот	на	мултикултурен	училишен	простор
•	 Двојазичната	компонента	во	воннаставните	активности
•	 Игровната	компонента	во	воннаставните	активности
•	 Ефективната	комуникација	помеѓу	наставникот	и	ученикот
•	 Конструктивното	решавање	на	проблеми
•	 Успешната	соработка	со	родителите
•	 Невербалната	комуникација	во	училницата
•	 Тандемската	и	тимската	соработка	на	учениците
•	 Педагошката	евиденција
•	 Интегрираните	двојазични	настани	и	приредби
•	 Интерактивните	методи	и	техники	во	образовниот	процес

Во текот на периодот на известување, Тимот на НДЦ Скопје за образование, обука и развој изготви и објави 
Прирачник за наставници за Нансен моделот за интегрирано образование, кој ја прикажува комплетната 
работна методологија и насоки потребни за успешно спроведување на интегрираните воннаставни 
активности.
Во 2011 година, наставниците беа поканети и поттикнати да учествуваат во подготвувањето на новите 
Годишни програми за интегрирани воннаставни активности заедно со Тимот на НДЦ Скопје, што им овозможи 
да дадат придонес во обликувањето на воннаставната содржина и да ги вклучат нивните идеи и предлози со 
цел да се подобри и збогати целокупната програмска содржина

обуки и работилници
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Персонал и Управен одбор, 2011 година

Персонал 
Сашо Стојковски 
– Извршен Директор

Ветон зеколи 
– Проект Менаџер

Билјана Крстеска Папиќ 
– Менаџер за образование, обука и развој

аница оносимоска 
– Координатор за образование, обука и развој

Мирлинда алемдар 
– Координатор за образование, обука и развој / 
Лице за односи со јавноста

осман Емин 
– Координатор за образование, обука и развој

Ване рујков 
– ИТ Консултант / Веб дизајн

Наташа андреевска 
– Раководител на канцеларија и финансии

Управен одбор  

Елизабета јовановска 
- Претседател

Бенте Кнагенхјелм 
– Нансен Центар за мир и дијалог, Норвешка

Ингрид Вик 
– Центар за мир, Осло, Норвешка

Ингун Скурдал 
- Нансен Центар за мир и дијалог, Норвешка

Вели Креци 
– Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово

Локални асистенти

Глигорчо рујков
Беким Нухиу

Наставници и професори од училиштата кои го 
применуваат Нансен моделот за интегрирано 
образование

Снежана Мисајловска, ОУ “Фридтјоф Нансен”, Јегуновце

Елизабета Стаменковска, ОУ “Фридтјоф Нансен”, Јегуновце

Хабибе Мустафи, ОУ “Фридтјоф Нансен”, Јегуновце

зирафете Шаќири, ОУ “Фридтјоф Нансен”, Јегуновце

Салајдин Бехадини, ОУ “Фридтјоф Нансен”, Јегуновце

Душко Перински, ССС “Моша Пијаде”, Јегуновце

александар Петровиќ, ССС “Моша Пијаде”, Јегуновце

Музафер реџепи, ССС “Моша Пијаде”, Јегуновце

Љупчо Перински, ССС “Моша Пијаде”, Јегуновце

Љубинка Цветанова, ЦОУ “Маршал Тито”, Струмица

Даниела Митева, ЦОУ “Маршал Тито”, Струмица

Мејдин Усинов, ЦОУ “Маршал Тито”, Струмица

Ирис Кумбараџи – Каја, ЦОУ “Маршал Тито”, Струмица

Деана Коцева, ООУ “Атанас Нивичански”, Василево

Ванчо Милев, ООУ “Атанас Нивичански”, Василево

Сејнур Дуров, ООУ “Атанас Нивичански”, Василево

Маја јаневска, ООУ “Рајко Жинзифов”, Чаир

Мејлан амети, ООУ “Рајко Жинзифов”, Чаир

Главен донатор

Министерство за надворешни работи, Кралство 
Норвешка 

Финансиска поддршка

Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор 
(СИОФА), 
Влада на Република Македонија 

Партнерски општини

Општина Чаир 
Општина Струмица 
Општина Јегуновце 
Општина Василево 




