
Реден 
број Назив на НВО Име на проект ОДОБРЕНИ 

СРЕДСТВА 

1. 

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за 
здравствена едукација и 

истражување 

„Советувалиште за 
превенција од употреба на 
дроги и семејно насилство и 
родово засновано насилство“ 

1.200.000 ден. 

2. 

Сојуз на специјални едукатори и 
рехабилитатори на Република 

Северна Македонија 

„Подобрување на 
социјалната заштита на лица 
со попреченост преку развој 
на услугите рана 
интервенција и советување 
на семејствата на деца со 
потешкотии во развојот на 
територијата на Град Скопје“ 

1.000.000 ден. 

3. 
Образовно биро - 
“ЛОГОПЕДИКА” 

“Центар за логопедски 
третман на деца со говорни 
проблеми и оштетен слух – 
ЗБОР ПО ЗБОР - ГОВОР” 

200.000 ден. 

4. 

Здружение за асистивна 
технологија Отворете ги 

прозорците 

“Квалитетни услуги за 
успешна инклузија’’ 1.000.000 ден. 

5. ХОПС - опции за здрав живот 

“Инклузија на луѓето кои 
употребуваат дроги и 
нивните семејства без стигма 
и дискриминација во 
локалната заедница” 

1.200.000 ден. 

6. 

Здружение на граѓани за помош 
на бездомници, социјално 

загрозени семејства и поединци 
„ЉУБЕЗНОСТ“ – Скопје 

„Мобилизација на 
граѓанството и локалните 
заедници во скопскиот 
регион за поддршка и помош 
на бездомниците и социјално 
загрозените во 2020“ 

400.000 ден. 

7. 

Центар за помош на лица со 
ментален хендикеп „Порака 

Неготино Неготино“ 

„Зајакнување на 
капацитетите на Дневните 
центри во Волково – Скопје“ 

1.200.000 ден. 

8. 

Здружение за граѓани за третман 
на лица со Аутизам, АДХД и  

Аспергеров синдром – ВО 
МОЈОТ СВЕТ – СКОПЈЕ 

„Спроведување на сензорна 
терапија и третман на деца со 
аутизам од социјално 
ранливи групи“ 

1.500.000 ден. 

9. 

Национална мрежа против 
насилство врз жените и семејно 

насилство  - Глас против 
насилството 

„Поддржано домување на 
жени жртви на насилство кои 
ја напуштиле насилната 
средина“ 

1.200.000 ден. 



10. 

Здружение на граѓани за 
истражување, комуникации и 

развој „Паблик“ 

“Лице в лице” – програма за 
работна интеграција на 
ранливи категории“ 

250.000 ден. 

11. Заштита на правата на детето 
„Општествено вклучување на 
децата на улица“ 250.000 ден. 

12. 

Здружение за унапредување на 
социјалните политики, 

образованието, културата и 
уметноста ДОМИНИУМ 

КУЛТУРНО ЈАДРО 

“Активни и поврзани”   350.000 ден. 

13. 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје – 

Стоматолошки факултет 

“Унапредување на оралното 
здравје кај граѓани од 
социјално ранливи 
категории“ 

1.000.000 ден. 

14. 

Македонска асоцијација за 
применета психологија 

Симболикум Скопје - МАПП 
Скопје 

“Психолошки услуги за 
ранливи категории на 
граѓани со разни потреби, во 
услови на пандемија со 
COVID-19“ 

500.000 ден. 

15. 
Центар за изведувачки уметности 

и едукација “Театар Пи” 

„Кампања за инклузија на 
лица со интелектуална 
попреченост во социјалниот 
и културниот живот во 
Македонија – Чудата во 
Алиса“ 

200.000 ден. 

16. 

Здружение на клубови на 
лекувани алкохоличари на Р.С. 

Македонија ЗКЛАМ 

„Инфо линија, 
советувалиште и 
превентивни активности за 
проблеми поврзани со 
злоупотреба на алкохол и 
коцка на подрачјето на град 
Скопје“ 

200.000 ден. 

17. 
Здружение на Социјални 
работници на град Скопје 

„СОС ИНФО СЕРВИС“ 200.000 ден. 

18. 

Здружение за рана стимулација, 
развој и игра кај деца „Креатива 

Исток“ - Скопје 

“Центар за рана 
интервенција Креатива 
Исток” 

800.000 ден. 

19. 

Здружение за подобро 
здравство,образование и 

социјална грижа САНО –Скопје 
„Здраво дете, здрава иднина“ 200.000 ден. 



20. 

Здружение на професионални 
консултанти „Подготвеност за 

ЕВРОПА“ 

„Дигитална интеграција за 
активно стареење“ 200.000 ден. 

21. 

Здружение на лица со телесн 
инвалидитет на Скопје – 

Мобилност - Скопје 

“Мобилна личност – 
успешна индивидуа” 882.466 ден. 

22. 

Здружение на лица со телесн 
инвалидитет на Скопје – 
Мобилност - Скопје 

“Ракотворство, мотивација, 
едукација и психологија” 400.000 ден. 

23. 
Граѓански центар АКТИВУМ – 

Куманово 

„Учествувам, учам, 
одлучувам – зајакнување на 
млади лица под социјален 
ризик“ 

300.000 ден. 

24. 
Друштво за психосоцијална и 

кризна акција ЦПКА – Малинска 

„Пост  - ковид трендови во 
менталното и социјалното 
здравје кај адолесцентите во 
Северна Македонија“ 

200.000 ден. 

25. 
Здружение на граѓани 
„РУБИКОН“- Скопје 

“Врснички форум театар 
против насилство во 
училиштата” 

300.000 ден. 

26. 

Здружение на граѓани за 
подигање на психо – социјалната 

свест ИМАГО ПЛУС 

„Ран третман – како значаен 
фактор за подобра инклузија 
на деца со попреченост“ 

250.000 ден. 

27. 
Центар за младински политики и 
истражувања 

“Спречување на сајбер 
насилство врз жени 400.000 ден. 

28. 
Сојуз за грижи и воспитување на 

деца на Македонија 

„Социјална инклузија на 
младите лица и младите со 
попреченост во општеството 
преку старите занаети“ 

200.000 ден. 

29. 
Здружение на граѓани за култура 
и уметност – АН – БЛОК Скопје  

„Заедно со Вас да ги 
направиме децата среќни“ 100.000 ден. 

30. 
Организацја на Жени на Град 

Скопје - ОЖС 

“Обезбедување социјални 
услуги за жртвите од семејно 
насилство и ранливите 
категории на граѓани” 

300.000 ден. 

31. 
Меѓународна фондација „Борис 

Трајковски“ - Скопје 
“Раце што зборуваат – пет на 
ден” 500.000 ден. 



32. 

Здружение за помош и пoддршка 
на пациенти  со хематолошки 

заболувања и нивни негователи 
ХЕМА 

„Одбележување на 
септември – светски месец за 
подигнување на свеста за 
хематолошки малигни 
заболувања (леукемии, 
лимфоми и миеломи)“ 

200.000 ден. 

33. 

Прва детска амбасада во светот 
МЕЃАШИ – Република 

Македонија 

“Стратегија и акциски план 
за унапредување на правата 
на децата и акциски план за 
поддршка на деца на улица / 
улични деца во Град Скопје“ 

900.000 ден. 

34. 

Здружение на граѓани за 
унапредување на националната 

култура – Диверзум 

„Летна школа: Аспекти на 
родово базирано и семејно 
насилство: Препознавање и 
пријавување“ 

120.000 ден. 

35. 
Здружение на граѓани за помош и 
поддршка на стари лица 4 Сезони 

„Подигање на свеста од 
потребата за развивање на 
сервисните услуги за старите 
и младите со хендикеп“ 

200.000 ден. 

36. ЗИП Институт 
„Животни вештини за 
младите од Сарај“ 130.000 ден. 

37. 

Здружение на граѓани Центар за 
промоција на одржливи 

земјоделски практики и рурален 
развој – ЦеПроСАРД 

“Градење на вештини за 
имплементација на 
социјални услуги за живеење 
со поддршка во заедницата“ 

250.000 ден 

38. 
Здружение на бубрежно болни 
граѓани „НЕФРОН“ – Скопје 

„Проект за поддршка на 
бубрежно болни лица“ 60.000 ден. 

39. 

Здружение за развој на 
општествената одговорност и 
унапредување на квалитет на 

живот “МОЈОТ ПАТ“ - Скопје 

“Активно вежбај” 200.000 ден. 

40. 

Организација на жени Турчинки 
во Република Северна 
Македонија – ДЕРЈА 

„Вакцинирано население е 
заштитено од Ковид 19“ 350.000 ден. 

41. Кризен центар „Надеж“ 
“Заштита и згрижување на 
жртви на семејно насилство” 200.000 ден. 

42. 
Институт за алцхајмерова болест 

и невронаука Скопје 

„Имплементација на START 
програмата во Северна 
Македонија“ 

200.000 ден. 



43. 

Фондација за стипендирање и 
професионален развој на 

универзитетот „АМЕРИКАН 
КОЛЕЏ“  - Скопје 

“Поддршка на менталното 
здравје кај младите во време 
на КОВИД – 19 пандемија и 
пост-ковид состојба – „Не 
постои здравје без ментално 
здравје“ 

250.000 ден. 

44. 
Полио Плус- движење против 
хендикеп 

„Инклузивни политики и 
знаења“ 600.000 ден. 

45. 
Здружение за едукација и 

тренинг ЦЕТ Платформа - Скопје 
„Еднаквост и рамноправност 
за сите“ 150.000 ден. 

46. 

Здружение за унапредување на 
квалитетот на животот на лица со 

аутистичен спектар „СИНА 
СВЕТУЛКА“ - Скопје 

“Развој на вештини за 
подготовка на училиште на 
деца со аутзам” 

250.000 ден. 

47. 

Здружение за промовирање на 
општествена одговорност 
„УРБАН СВЕТ“ - Скопје 

“Спорт за сите” 150.000 ден. 

48. 

Здружение за едукација, 
еманципација и остварување на 

правата на жените „БИДИ 
ХРАБРА“- Скопје 

“Поддршка за здраво дете” 100.000 ден. 

49. 

Здружение за рехабилитација и 
инклузија на лица со даунов 
синдром – Дневен центар Доза 
Среќа  - Скопје 

„Гледај со срцето, зборувај 
со рацете“ 300.000 ден. 

50. 
Хуманитарна организација 
„Свети Спас“ 

“Скопје без глад“ 600.000 ден. 

51 АВАРДФИЛМиВИДЕОДООЕЛСкопје „Вечери на женски права 
2022 година“  515.000 ден. 

ВКУПНО:    22.607.466 ден. 
 


