
ЗУМД ТАКТ, Ловќенска 36/11 Скопје, Македонија тел +389 71293209 http://www.takt.org.mk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проектни активности на 

Здружението за унапредување 

на меѓусебна доверба ТАКТ 

за 2018та година 
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Проекти 

Спорт за активна младина: 
Граѓански ангажман на младите преку спорт 
 
Датум на имплементирање:  од јуни до декември 2018 

Опис на проектот: Проектот ,,Спорт за активна младина’’ успеа да ја поврзе македонската 
младина во широка солидарна мрежа која активно придонесува кон градење на 
инклузивно општество во кое младите се оспособуваат и учествуваат во креирање на 
подобри можности за користење на спортот како составен инструмент при граѓанско 
учество. Со овој проект го зголемивме бројот на млади кои се поврзуваат преку 
платформата ,,Спорт за активна младина’’ која има за цел да промовира младински 
активизам, зајакнување на младите и учество во процесите на донесување одлуки.  

 

          
             Младинска програма на ТАКТ                                                Проектот опфати голем број на работилници  

                                                                                                                                                      ширум Македонија 

 
Завршен настан од проектот ,,Спорт за активна младина’’ 
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Жени Лидерки: 

Унапредување на родовата еднаквост во спортот 

 
Датум на имплементирање:  декември 2018 до декември 2019                                     
Опис на проектот: Овој проект има за цел да ја промовира родовата застапеност и да го 
зголеми бројот на жени на раководни функции во внатрешните структури на спортските 
организации. Целна група на овој проект се спортските организации, вклучувајќи  
национални федерации, спортски клубови, грас-рут клубови и спортски комитети. Во 
рамките на овој проект ќе се одржи обука за воведување на родово-сензитивни политики 
во спортски организации, предводена од експертски тим од граѓанската организација 
Women Win, Холандија.  
 

 
Информативна сесија – ЕУ инфо центар 

 

 

Истражување за финансиска распределба во општини 

 
Датум на имплементирање:  од септември 2018 до септември 2019                                    
Опис на проектот: Започнато е истражување кое се однесува на користење на финансиска 
поддршка од општини од страна на женски спортски клубови и спорттски организации. 
Истражувањето ги вклучува селектираните општини: Куманово, Велес, Прилеп, Битола и 

општина Центар со цел да се презентираат резултати кои ќе го прикажат финансирањето 
од општините при јавни повици за здруженија на граѓани .Ова истражување треба да даде 
реален приказ на финансиска распределба од општински буџет на машки и женски 
спортски клубови и здруженија на граѓани. 
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FARE: 

Football Against Racism in Europe 

 
Датум на имплементирање:  11- 25 октомври 2018                                              

Опис на проектот: ТАКТ оствари соработка со FARE во рамки на Football People Action 

Weeks. За таа цел од 11- 25 октомври беа спроведени работилници за промоција на 
фудбалот при решавање на конфликти и борба против дискриминацијата, во повеќе 
градови ширум Македонија. 

 

 

 

 

 
 Работилница во соработка со FARE во населба Драчево, Скопје 

 

 

  
Работилница во соработка со FARE во Тетовo 
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Настани 

“Скопски спортски фестивал” 

 

Датум на имплементирање:  4ти мај 2018                                            

Опис на настанот: Еднодневниот настан ,,Скопски Спортски Фестивал’’ во чии рамки се 
организираше саем на спортски организации и промоција на спортски активности, вклучи 
и филмска проекција на REEL ROCK документарните филмови. Настанот имаше 
едукативно-забавен карактер и спортските организации, федерации и клубови имаа 
можност да ги претстават своите тековни активности и спортски дисциплини пред 
младите учесници и да ги информираат родителите за придобивките од спортувањето. На 
настанот учествуваа над триесет спортски организации кои организираа практични 
презентации на различни спортови како кик-бокс, кошарка, одбојка, мечување, пинг-понг 
и краток маратон. 
 

  

        Отворање на првиот Скопски спортски фестивал                              Презентација на спортски клубови 

                                                          

 
Мини маратон 1км
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  “Вечер за жени во спортот” 

    

Датум на имплементирање:  20ти декември 2018 

Опис на настанот:  Првпат кај нас се одржа гала-настан "Вечер за жени во спортот", на кој 
беа доделени спортски оскари за најдобрите жени од спортот. На овој настан во свечена 
атмосфера беа доделени награди во тринаесет категории, прославувајќи го успехот и 
најдобрите спортски достигнувања на спортистките во 2018 година. Овој настан имаше за 
цел да ги промовира спортистките и жените кои работат во спортскиот сектор и да 
инспирира што поголем број на жени да одберат професии поврзани со спортот. 
 

  
Статуетките на настанот "Вечер за жени во спортот" 

  
Говор на извршната директорка на ТАКT
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Конкурс за најинспиративна спортска фотографија 

 

Датум на имплементирање:  март-април 2018 

Опис на настанот:  Во рамките на проектот ,, Зајакнување на девојки преку спорт,,  се 
одржа конкурс за најинспиративна спортска фотографија. Целта беше да се даде поголема 
видливост и промоција на спортистките за да може да инспирираат и вклучат што 
поголем број на девојки во спортски активности. На конкурсот пристигнаа над 200 
фотографии. Најдобрите три фотографии добија пофалници и парични награди на 
завршниот настан во месец април. 

 
 

            
    Освоено прво место за најдобра фотографија                                                      Дел од фотографиите 

 

 
Обраќање на амбасадорот на Кралството на Холандија
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Европска недела на спортот 
 

 

Датум на имплементирање: од јули до октомври 2018 

Опис на проектот:  TAKT беше дел од кампањата за поддршка на Европската недела на 
спортот насловена #BeActive која придонесе за развој на спортот и активно вклучување на 
граѓаните во спортско- рекреативни активности за здрав и долг живот.  
 

 

 
Фотографија при отпочнување на кампањата 
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Работна средба за застапување во Брисел 
 

 

Датум на имплементирање: ноември 2018 

Опис на проектот: Силвија Митевска беше дел од групата на претставнички на граѓански 
организации кои со поддршка на Шведската граѓанска организација Жена за Жена (Kvinna 
Till Kvinna) остварија средби со европратеници со цел унапредување на родовата 
еднаквост во РСМ. Во рамките на оваа посета во Брисел, Силвија оствари средба со 
претставничка на Европската Комисија, сектор Спорт, Агата Џиаровска. 
 

 

 
Претседателката на ТАКТ Силвија Митевска со Агата Џиаровска 

 
На работна средба со шеф на мисија, Амбасадорка, г-ѓа Агнеза Руси 
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„Развивање на животни вештини преку спорт„ 
 

Датум на имплементирање: март 2018 

Опис на проектот:ТАКТ беше дел од проектот „Развивање на животни вештини преку спорт„ во 
партнерство со Тим Крива Паланка и Peace Corps Македонија кој беше имплементиран преку 
поддршката на УСАИД Македонија. ТАКТ организираше тематски кампови за боречки вештини и 
кошарка на кои учествуваа повеќе од 200 девојки. Камповите имаа за цел да ги зајакнат девојките 
и нивната самодоверба и да ги охрабрат да ги прифатат придобивките од спортот со цел да 
израснат во силни и решителни млади жени. 
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Обуки и Конференции 

Moving People – Moving Europe 

 

Датум на имплементирање:  23ти ноември 2018 

Опис на настанот:  ТАКТ учествуваше на конференцијата Moving People-Moving Europe која 
се одржа во просториите на Францускиот Олимписки Комитет во Париз  организирана од 
страна на ISCA. Во рамките на оваа конференција се одржа и работилницата 
#EuropianUsGirls која се однесуваше на зголемување на волонтерството и вклученоста на 
девојки во спортски активности и се презентираа модули за успешно лидерство помеѓу 
врсници(peer-leadership). 

 
 

 

 
Конференција оддржана во просториите на Францускиот  

http://www.takt.org.mk/
https://www.facebook.com/TAKT.ngo/photos/pcb.2142799825969786/2142799725969796/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAve2AKCkKyeap412oZS8jl97Y8qPUc4fl9YnXVPs44hrsZJq1nl2gysKqNMDntLszlMCBqUJbIUGXQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAirPy1jVEHePVv8tWG5xdbXEArQ-BRWKuWgaw6fPQxNKHVhtzujXC_ssDSzDHn6KDwVuVy2Jgv8m989c1puxfYzjioE1ti8v0k-oMHrKmbKuKITNba2mPsyTHYzWt4tIMo9yF3MWgc2VE09xC119j81_lKaCJ5HAjqvJ3QdFP7muOb00CZcETEyRgQNxWQGD5eG80cer0LTsouOorKfkDTsfCMLvczIRqictqd5t-QZl1ELrqZbcMAn4ABOoSbJ41VuIodGBxr6qyGoBIGo-AOWy1SLKvV-erdrt5E4v7wMEfw5O0FPWFR-UFVw8eyLHZi6leeGO6AJu_-GkXMnpNaWNxS
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Олимписки Комитет во Париз   
 

 

 

Обука за тренери ,,Зајакнување на жени преку спорт 

 и физичка активност” 

 
Датум на имплементирање:  5-9ти ноември 2018 

Опис на настанот:  Тимот на ТАКТ учествуваше на петдневна обука за тренери на тема 
,,Зајакнување на жени преку спорт и физичка активност” во Драч, Албанија. Обуката беше 
организирана од страна на Германскo Друштво за интернационална соработка и е дел од 
програмата ,,Спорт за развој-социјална инклузија преку спорт во Балканскиот регион”. 

  
Учесниците на обуката во Драч,Албанија 
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Програма за жени и лидерство: 

VVLead Fellowship 

 
Датум на имплементирање:  октомври 2018 

Опис на настанот:  Изминатата 2018 година ТАКТ беше дел од програмата за жени и 
лидерство која се одржа во Мумбај, Индија. Оваа програма е предводена од граѓанската 
организација Витални Гласови, чија цел е да даде поддршка и развој на потенцијалот на 
жените да станат лидерки во своите заедници. 
 

 

 

 
Презентација на визијата на ТАКТ,Силвија Митевска 
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Тркалезна маса ФАРЕ 

 
Учеството на ТАКТ на тркалезната маса на FAREnet во Берлин ја истакна потребата од ставање 
посебен акцент на зајакнувањето на жените од етничките малцинства во земјава преку спортот. 
Тркалезната маса разви програми и методи за поголемо вклучување на жените од етничките 
малцинства во спортот, особено фудбалот, со цел подобрување на социјалната вклученост и 
самодовербата на маргинализираните жени.  

 

 

 

 

 
Тркалезна маса, Берлин
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Меморандуми 

и нови партнерства 

 

Меморандум за соработка со Општина Маврово и    
Ростуше 
 

Потпишан е Меморандум за соработка помеѓу ТАКТ и Општина Маврово и Ростуше. Со 
потпишувањето на овој Меморандум се одразуваат волјата и подготвеноста на двете 
страни за остварување на долгорочна соработка во полето на подобрување на 
природните, туристичките и културните потенцијали за спортско-туристичкиот туризам,  
како и развој на програми и производи за поттикнување на мали и средни претпријатија 
вклучени во секторот спорт. 
 

                      
                    

 

 

 

                 

                 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Претседателката на ТАКТ и Градоначалникот на  
   Општина Маврово и   Ростуше 
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Меморандум за соработка со Асоцијација на економски  
истражувачи 

 
Со цел појасна и поточна идентификација на потребите на нашата спортска заедница, 
ТАКТ склучи Меморандум за соработка со Асоцијација на економски истражувачи. Со овој 
меморандум двете страни изразуваат волја и подготвеност за соработка во областа на 
економски и социјални проекти и активности со цел создавање на критична маса која ќе 
има пошироко општествено влијание и ќе придонесе за унапредување на демократијата и 
развојот на граѓанското општество. 
 

 

 
Асоцијација на економски истражувачи 

 

 

Работната група за прекугранична соработка и поддршка на 
младите од регионот 

 

Со цел да се зајакне соработката помеѓу младите во земјава и Косово, ТАКТ во соработка 
со Агенцијата за млади и спорт како и Министерството за култура, млади и спорт од 
Косово креираше работна група за прекугранична соработка и поддршка на младите од 
регионот. Работната група креираше план за поврзување на младите во заеднички 
иницијативи кои ќе ја олеснат комуникацијата и ќе овозможат нови иницијативи за 
вработување на младите од регионот преку спортот и спортскиот туризам.  
 

 

http://www.takt.org.mk/
https://www.facebook.com/aei.skopje/?__tn__=K-R&eid=ARDidhE_rNzYmhdWqfxzgkRVDQ7jRhE02nHsNSSmg0pniNgA2CI5K1is9Fls5RYdYQnzIvAkpMNks1lT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCbHmvN-hio0KSTeF3f8u0t6j8eOZJFhPOmYBnJjr9fvOuqv2HNMfmwaD6nAAupP5FKZQmOXW9BiL67hSNBu_If2_6xlavu-pHJDssDS0cKgDKmXvAl2wUcBeEkjLBhkEj1lpHZjfEWYWgvwzOl8dQZE4XX_VcLxPvzXrMFc0GSGVN7dld13jFIfZpan8APjWsGiee3Sf9qRtTqhp5xqWmtEvTLHc7tzF2GrSPW8UBMpIl9ecGyGmbnN_3xkm7pMXSwf7ni0YKOUxEmjRBHShXs-b4iaSJP51aKhdBvyVYCHGo8a8F2mC3cYIN9hbQwEdm1aydP33C3WhGkktP9vD_8skSV
https://www.facebook.com/aei.skopje/?__tn__=K-R&eid=ARDidhE_rNzYmhdWqfxzgkRVDQ7jRhE02nHsNSSmg0pniNgA2CI5K1is9Fls5RYdYQnzIvAkpMNks1lT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCbHmvN-hio0KSTeF3f8u0t6j8eOZJFhPOmYBnJjr9fvOuqv2HNMfmwaD6nAAupP5FKZQmOXW9BiL67hSNBu_If2_6xlavu-pHJDssDS0cKgDKmXvAl2wUcBeEkjLBhkEj1lpHZjfEWYWgvwzOl8dQZE4XX_VcLxPvzXrMFc0GSGVN7dld13jFIfZpan8APjWsGiee3Sf9qRtTqhp5xqWmtEvTLHc7tzF2GrSPW8UBMpIl9ecGyGmbnN_3xkm7pMXSwf7ni0YKOUxEmjRBHShXs-b4iaSJP51aKhdBvyVYCHGo8a8F2mC3cYIN9hbQwEdm1aydP33C3WhGkktP9vD_8skSV
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Состанок во канцелариите на Агенција за Млади и Спорт 

 

 

Претставник во Совет за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор и Влада 

 

На јавен повик, ТАКТ беше избран за претставник на спортскиот граѓански сектор во 

новоформираниот Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и Влада на Р.СМ. 
Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор е советодавно тело на Владата за 
унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанскиот 
сектор во Република Македонија. 
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Спортска Дипломатија 
 

ТАКТ стана дел од Глобалната мрежа за спортска дипломатија која се заснова на силата на грас-

рут спортот на интернационално ниво и која дава нова перспектива и важност на спортот на 
глобално ниво.  
 

 
Интернационална Асоцијација за Спорт и Култура 

 

Спорт за развој 
 

 

Како дел од иницијативата за спорт за развој на ГИЗ (GIZ), ТАКТ стана дел од Балканска партнерска 
мрежа заедно со Косово, Албанија, Србија и Босна. Целта на партнерската мрежа е да се поттикне 
спортот како алатка за социјална инклузија на младите во регионот. 

 

 

 

Германско друштво за соработка

http://www.takt.org.mk/


ЗУМД ТАКТ, Ловќенска 36/11 Скопје, Македонија тел +389 71293209 http://www.takt.org.mk  

Продукти 

 

Прирачник за поголема и еднаква вклученост  
на жените во спортот 

 
Во 2018 година го издадовме првиот прирачник за поголема и еднаква вклученост на 
жените во спортот. Ова упатство содржи практични и корисни совети како да ја 
инспирирате оваа целна група да биде спортско активна и како да се надминат пречките и  
предизвиците со кои најчесто се соочуваат при спортување. Прирачникот може да го 
најдете на следниот линк:  

http://www.takt.org.mk/TAKT-

Prirachnik.pdf?fbclid=IwAR0K3LUdxRAWyZ9yjqXXjQsRvPoU8priWu7Q_7HpiAh2YEdEUUWSMNli

9hM 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Прирачник за поголема вклученост на жени во спорт 
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