
                          
 

Проект на УСАИД за граѓанско општество 
Доделени грантови за заеднички акции на граѓански организации 

 
На конкурсот за доделување грантови за заеднички акции на граѓански организации во рамки на 
Проектот на УСАИД за граѓанско општество до Фондацијата Отворено општество – Македонија 
пристигнаа вкупно 78 пријави од граѓански организации. Во согласност со буџетот на проектот, 
избрани се четири предлог проекти на кои ќе им бидат доделени грантови во вкупен износ од 
56,413 УСД.     
Овие грантови се овозможени со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за 
меѓународен развој (УСАИД). Проектите ќе бидат спроведени во период од 5 до 8 месеци. 
 
Партнерски организации Име на проектот Буџет 

Здружение на граѓани „Младите можат“, Скопјe  
 Здружение на граѓани за одржлив развој и заштита на 
животната средина „Биди зелен“, Скопје; Европски центар 
СН7, Тетово; „Аква“, Струга; Млади европски федералисти; 
Младински образовен форум; Младински културен центар, 
Битола; Младинска алијанса, Тетово; Реактор – 
Истражување во акција; Сојуз на извидници на 
Македонија; Стритс фестивал, Куманово; Совет на млади 
Власи на Македонија, Скопје; ХЕРА, Скопје; Центар за 
меѓукултурен дијалог, Куманово; Центар за развој и 
унапредување на јавниот живот, Тетово; Центар за 
едукација и развој, Теарце 

Иницијатива за 
формирање на Национален 
младински совет на 
Република Македонија 

$14,555 

Здружение за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица  
„Храна за сите - Банка за храна“, Скопје 

 

Младинска алијанса, Тетово; Здружение на жени, 
Струмица; „Арт лајф“ Македонија, Скопје 

Заеднички глас против 
гладта!  Кампања и акција 
против сиромаштијата и 
гладот и враќање на 
достоинството на граѓаните 

$14,978 

Здружение Институт за развој на заедницата, Тетово  
Центар за развој на заедницата, Кичево; „Аква“ Струга; 
Центар за рурален развој „Бујрум“, Куманово; Центар за 
едукација и развој, Теарце; Женска акција, Скопје; Адора, 
Тетово; Сумнал, Скопје; Фондација за развој на локалната 
заедница, Штип; Младински културен центар, Битола 

Инклузија на етничките 
заедници на локално ниво 

$14,860 

Сојуз на извидници на Македонија, Скопје  

 Извиднички одред „Илинден“, Скопје; „Галеб“, Скопје; Прв 
скопски извиднички одред; Извиднички одред „Методи 
Митевски Брицо“, Скопје; „Крсте Јон“, Струга; „Димитар 
Влахов“, Велес; „Јадран“, Скопје; „Скаут“, Куманово; „Наум 
Наумовски Борче“, Крива Паланка; „Мирко Милески“, 
Кичево; „Башкими“, Зајас 

АГОРА - Проект за градење 
на демократски процеси 
преку вклучување и 
вмрежување на младите, 
градење и зајакнување на 
капацитетите на младите 

$12,020 

 


