Младински културен центар – Битола
Годишен извештај за клучните достигнувања и резултати во 2011 година

Младински културен центар – Битола во 2011 година ги имплементираше трите програми:
1. Волонтерство и неформална едукација
2. Развој на граѓанското општество
3. Култура
Значајно е што програмата за 2011 година продолжи да биде поддржана со институционален
грант во рамките на Програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС, имплементирана од ЦИР-а со
финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој. Оваа програма овозможи плати за
клучниот персонал, покривање на режиските и дел од програмските трошоци и претставува
огромна поддршка за фукционирањето на центарот.
Главните компоненти на програмските активности вклучуваа:
-

-

Зголемен активизам меѓу младите и граѓаните во локалната заедница преку
волонтирање и неформално образование
Активно учество и организација на јавни дебати за клучни прашања за Македонија
(евроинтеграции, високо образование, волонтерство, неформално образование,
младински активизам)
Зголемена поддршка за урбаната култура и продукција

КЛУЧНИТЕ ДОСТИГНУВАЊА ОД ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕТО НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 2011:
1. Во рамките на проектот Локален волонтерски сервис остварени се интензивни контакти и
потпишани партнерства со општински администрации, судски и државни органи за
распоредување на волонтери на долгорочно тримесечно волонтирање со покриен
волонтерски надоместок. Во пролетта 2011 беа вкупно сместени 50 волонтери во 27
институции во 6 градови во Македонија: Битола, Прилеп, Тетово, Охрид, Кавадарци и
Свети Николе. Поради успешноста на проектот добиена е донаторска поддршка за
продолжување и во тек е регрутацијата на волонтери за нови 60 волонтерски позиции

кои ќе се реализираат во 2012 година. Новина е и вклучувањето на Скопје во локалниот
волонтерски сервис.
2. Воспоставена е соработка (потпишан Меморандум за разбирање) меѓу Техничкиот
факултет Битола и Штуловиот Универзитет од Тетово за промоција и развивање на
меѓуетничката соработка кај студентите. Овој Меморандум е директен резултат на
активностите на УНЕСКО клубот при МКЦ-Битола кој овозможи и меѓусебна размена на
20 студенти од Битола и Тетово преку студиска посета на двете високообразовни
институции.
3. МКЦ-Битола како регионална канцеларија на МОСТ за мониторинг на изборниот процес
на Парламентарните избори 2011 доби 400 пријави од волонтери набљудувачи. 350 од
нив беа акредитирани, обучени и распоредени на избирачките места како дел од
граѓанскиот мониторинг на изборите во 4 општини: Битола, Могила, Новаци и Демир
Хисар.
4. Нова инцијатива во 2011 година беше проектот „Социјално одржлив развој на фармерите
од Пелагонискиот регион“ кој понуди бесплатна правна помош за граѓани кои го загубија
правото на социјална помош. Како резултат на проектот од 105 граѓани кои ја загубија
социјалната помош во општина Демир Хисар таа им беше вратена на 35 граѓани, а во
општина Прилеп на сите 223 граѓани им беа вратени социјалните бенефиции. МКЦБитола исто така е акредитирана организација за давање на бесплатна претходна
правна помош од почетокот на оваа година.
5. МКЦ-Битола е една од 5-те организации од Македонија што учествуваше на студиската
посета за „Волонтерски политики“ во Брисел во септември оваа година, во рамките на
програмата на Европската Комисија – Граѓани за граѓани.
6. МКЦ-Битола учествуваше во работната група за развој на „Локална стратегија за
соработка на општина Битола со граѓанските организации“. Само двајца претставници во
работната група беа од НВОи, од кои еден од МКЦ-Битола.
7. МКЦ-Битола беше дел од иницијативата на 43 НВОи од Македонија кои покренаа акција
за одбрана на младинското учество и повлекување на Законот за млади од собраниска
процедура. Преку лобирање, јавни дебати и јавни настани акцијата беше успешна и
резултираше со создавање на услови за понатамошна дебата за подобрување на
Законот.
КЛУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2011 ГОДИНА
1. Во активностите на Волонтерскиот центар беа вклучени 80 волонтери од средните
училишта и студенти во локалните младински иницијативи, волонтерските акции и
волонтерските клубови.
2. Во рамките на проектот „Младинска независност“ 80 млади учествуваа во работилниците
и обуките за личен развој во рамките на Арт и Вербал клубот. Дополнителни 35 млади
(апсолвенти и штотуку дипломирани студенти) посетуваа циклус од 7 обуки за развој на

меки вештини и менаџмент за подобрување на нивната позиција на пазарот на труд и
развој на кариерата.
3. МКЦ-Битола продолжи со администрирање на краткорочни и долгорочни меѓународни
волонтерски размени (кампови и ЕВС) и организираше 2 меѓународни волонтерски
кампови со учество на 19 странски волонтери.
4. Во 2011 година МКЦ-Битола организираше 2 меѓународни тренинг курсеви за лидери на
волонтерски иницијативи во локалните заедници со учество на 60 млади од дваесетина
европски земји.
5. Во партнерство со Фондацијата Балкасно наследство од Бугарија беа успешно
реализирани 2 двонеделни сесии на археолошката школа Хераклеја Линкестис со
учество на 60 млади археолози од САД, Велика Британија, Канада и други земји.
6. За промоција на граѓанскиот активизам беа организирани 7 јавни дебати на актуелни
теми со присуство од над 2000 граѓани.
7. Успешно беше реализирано јубилејното десетто издание на фестивалот „Битола отворен
град“ со над 4000 публика и со гостување на 65 уметници од земјата и странство. На
главниот настан свој концерт имаа моментално најпопуларните балкански рок групи
Дубиоза Колектив од Босна и Херцеговина и САРС од Србија. МКЦ-Битола уште еднаш
го направи најдобриот и најпосетениот настан во Битола изминатото лето.
Конечно, со реализација на годишната програма во 2011 година МКЦ-Битола го потврди своето
лидерско место како граѓанска организација во Битола и Република Македонија.

МКЦ-Битола
21.12.2011 година

