Проект на УСАИД за граѓанско општество
Доделени 18 грантови на граѓански организации
На конкурсот за доделување грантови во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество,
објавен во април 2013 година, до Фондацијата Отворено општество – Македонија пристигнаа
вкупно 99 пријави од граѓански организации. Избрани се 18 предлог проекти на кои ќе им бидат
доделени грантови во вкупен износ од УСД $415,887 (подолу е дадена листата на грантистите).
Овие грантови се овозможени со поддршка од американскиот народ преку УСАИД. Избраните
проекти ќе бидат спроведени во период од 4 до 10 месеци. ФООМ ќе обезбеди вмрежување,
обуки и консултации за сите грантисти.
Тип на грант: Поддршка за граѓански организации што дејствуваат како демократски јадра во
нивните заедници
Организација

Партнерски организации

Цивил – Центар за
слобода, Скопје
Центар за современи
уметности, Скопје

Здружение на граѓани
Член 16, Скопје
Центар за медиумски
активности, Скопје

ЈАДРО Асоцијација на
организации на независна
културна сцена, Скопје;
Иницијатива Кооперација ,
неформална група

Име на проектот

Буџет

Избери демократија!

$19,998

Мобилна монтажна
галерија

$20,000

Млади луѓе пишуваат за
заедниците

$20,000

„Лице улице“, Белград;
Лице в лице со граѓаните
„Културисти“, Приштина;
„Инка“, Струга;
Интернационална мрежа на
улични весници , Глазгов –
Шкотска; Центар за бизнис
психологија Системска НЛП,
Скопје; Нуклеус.тв; Партес
продукција, Скопје;
„Порака“, Неготино; „Солем“,
Скопје; Центар за заштита на
правата на детето, Скопје;
Црвен крст на град Скопје

$20,000

Здружение за ширење
демократија и
демократски принципи
во општеството Проект
ЕУ, Кавадарци
Студентска организација
„Излез“, Скопје
Здружение на
земјоделски
производители
Агропродукт, Штип

Национален сојуз на
одгледувачи на овци, Скопје;
Регионално здружение
„Овчеполка“, Штип; Агенција
за поттикнување и развој на
земјоделството РЦ, Штип;
Здружение на пчелари
„Нектар“, Штип

Стоп за ширење на
национализмот кај
младите

$15,673

Креативна младинска
акција

$19,449

Маргинализирана група
Јуруци, како понатаму???

$7,850

Тип на грант: Поддршка на граѓански организации ангажирани во надгледување на властите и
застапување засновано на истражувања
Организација
Центар за современи
уметности, Скопје

Здружение за
еманципација,
солидарност и еднаквост
на жените на РМ - ЕСЕ

Македонски центар за
европско образование,
Скопје
Институт за човекови
права, Скопје

Партнерски организации
Портал Окно, Младински
културен центар, Битола;
Одраз, Прилеп; Центар за
одржлив развој на
заедницата, Дебар;
Регионален центар за
одржлив развој, Кратово;
Фондација за развој на
локалната заедница, Штип;
Млади за младите, Теарце;
ОЗТ Фабрика, Виница

Име на проектот

Буџет

Фото глас - решавање на
локалните проблеми преку
фотографии

$30,000

„Поглед однадвор” – Дали
и како се обезбедува
потребната судска заштита
на жртвите на семејно
насилство при изрекување
на привремените мерки за
заштита?
„Старо купувам“ - Новата
европска приказна за
Македонија
Независните комисии и
регулаторни тела –
законска поставеност и
практично функционирање

$24,983

$24,778
$28,555

Хелсиншки комитет за
човекови права, Скопје

Набљудување на судски
постапки во областа на
основните граѓанси и
политички права и слободи
Каде почнуваат, а каде
завршуваат парите за
субвенциите?

$27,941

Акција Здруженска,
Скопје

Родовата еднаквост е
секојдневна потреба

$27,830

Мултиетничко
здружение „Флоренс
Најтингејл“, Куманово

Градиме мултиетнички
соживот кај средношколската младина! предизвици и перспективи

$21,330

Транспарентност
Македонија, Скопје

Месечни извештаи за
состојбата во борбата
против корупцијата и
криминалот и состојбата
со транспарентноста во
општеството
Застапеноста и третманот
на поимот „европски
вредности“ во
македонските печатени
медиуми
Внимавајте на јазот помеѓу
буџетските ставки и
програмите од
Националната стратегија за
намалување на
сиромаштијата

$29,620

Рурална коалиција,
Скопје

Центар за култура и
културолошки студии,
Скопје
Здружение за економско
истражување,
застапување и
донесување економски
политики „Финанце
Тхинк“, Скопје

Мрежа на млади фармери,
Мешеишта; Здружение на
земјоделци Агрокултура,
Липково; Тутунарско,
градинарско здружение
„Ориентал“, Кривогаштани;
Здружение за родова
рамноправност
„Еманципирана жена“,
Кичево

Центар за развој на
медиуми, Скопје

$28,880

$23,620

$25,380

