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ПОРТФОЛИО 

на Центар на активни граѓани АКТИВО, Велес 

 

 

Центарот на активни граѓани АКТИВО, Велес во првите два  проекти кои ги доби непосредно по 
неговото формирање во 2017 година, беше партнер на Извиднички Одред „Димитар Влахов“, Велес. 

- „Информирани граѓани - двигател на транспарентни институции“ во рамки на проектот 
„Истражувачко новинарство за поттикнување реформи “, финансиран од Европската Унија, во 
вредност од 3000  евра, регрант од Центарот за граѓански комуникации и НВО инфо центар. 
 

- „Еднакво квалитетни услуги за сите граѓани“  во рамки на проектот „Следење на 
принципите на јавна администрација  во зачувување на вредностите на добро управување“ на 
Центарот за управување со промени ЦУП, финансиран од Европската Унија во висина од 5000 
евра. 
 
 
Самостојни проекти на Центарот на активни граѓани, АКТИВО во 2018 и 2019 година 
 

- „Едуцирани и информирани граѓани предуслов за транспарентни институции“. Проектот 
беше регрант на проект на Фондација Отворено општество и Евротинк Македонија, а 
финансиски поддржан од Европска унија во висина од 7900 евра. 

 
- „Вклучување на жените од рурални средини во креирање на локални политики“.Проектот 

е регрант на Квина тилл Квина и Организација на жени од Свети Николе, финансиски 
поддржан од Европска Унија со 14.992,00 евра. 
 

- „Подобрена информираност како превенција од корупција“, регрант на Транспарентност 
Македонија и НВО Инфо Центар. Проектот  е финансиран од Европската Унија  во висина од 
5920,00 евра. 
 
Партнерски проект на Активо со НВО Инфоцентарот во 2020 година 

- „Активни граѓани и партиципативна демократија на локално ниво“, набљудувањето на 
транспарентноста и вклучувањето на граѓаните во општините Велес, Крива Паланка и 
Неготино,во време на пандемијата од КОВИД-19, во соработка со граѓанските организации 
Спектар од Крива Паланка и СПО КУЛ од Неготино, финансиски подджан од Меѓународниот 
институт „Улоф Палме“ од Шведска.  

 


