ЗНАК ДЕКА
MOЖE
Kako 15 организации собраа
средства во своите заедници?

Оваа публикација е изработена во рамките на проектот „ВКЛУЧИ СЕ и дај влијание“, кој го
спроведува SIGN мрежата. Проектот е финансиран од Европската унија, а кофинансиран од
Балканскиот фонд за демократија, Балканската мрежа за развој на граѓанско општество и
Шведската агенција за меѓународна развојна соработка.
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Воведен збор
Ако сте чекале на знак за да се завртите кон заедницата и да побарате
поддршка за идеи од општ интерес, оваа збирка приказни е тој знак. Низ
овие страници, ќе патувате во пет земји во регионот, ќе запознаете петнаесет
граѓански организации, некои пострасни, неуморни и похрабри активисти,
ќе ги прочитате нивните искуства за собирање средства од поединци и
компании и се надеваме дека ќе препознаете како можете дека се борите
за подобро општество и одржливост на непрофитните иницијативи.
Приказните на овие организации се разликуваат: успехот на било која
приказна не е универзален рецепт, исто како што и нивните предизвици не
смеат да ве спречуваат во некои нови слични потфати. Напротив, актерите
се одбрани со намера да покажат дека до целта водат онолку патишта
колку што има и патници. Она што, како заедничка нишка, се провлекува
низ сите приказни е упоноста, или како може, и покрај се, да се истрае низ
тие кривулести, непредвидливи, понекогаш слабо проодни или сеуште
неасфалтирани патеки. А се истрајува, како и во животот, благодарение на
подршката од другите. Затоа е особено важно да се обрне внимание и кон
оние кои ја даваат подршката.
Прво, секоја организација е подржана од членовите на Мрежата на независни
фондации во Југоисточна Европа (SIGN) која ја сочинуваат Фондациите
‚‚Trag‘‘ од Србија, и ‚‚Моzaik‘‘ од Босна и Херцеговина, Фондот за активно
граѓанство – ‚‚fAKT‘‘ oд Црна Гора, Форумот за граѓански иницијативи – FIQ
од Косово, ‚‚HORUS‘‘ од Северна Македонија и Catalyst Balkans од Србија.
Заедно, и со подршка од донатори, од Европската Унија, Балканскиот фонд
за демократија, Балканската мрежа за развој на граѓанско општество и
Шведската агенција за меѓународна развојна соработка, оваа регионална
мрежа веќе подолго од една деценија ја промовира филантропијата и го
подстикнува зајакнувањето и одржливоста на локалната заедница како и
развојот на граѓанско општество.
Еден од начините на кој мрежата SIGN го постигнува тоа е Академијата за
одржливост. Се работи за програма која, петте наведени членки на мрежата
веќе ја спорведуваат во своите земји а со партнерска и техничка подршка

од Catalyst Balkans. Секоја од петнаесетте организации читателот ќе види и
во кој моменти и како тие се сретнале со Академијата, поради што е важно
да се истакне дека Академијата има ист план и програм во сите земји.
Организациите најпрво се пријавуваат со своите идеи за кои во најширока
смисла веруваат дека ќе го подобрат животот во нивната заедница.
Посетуваат обуки за процесот и техниките за собирање средства, а потоа
самостојно осмислуваат начин на кој, со менторска и финансиска подршка
од организаторот ќе стигнат до потребниот износ. Откако ќе го реализираат
замисленото и ја соберат сумата, организаторот ги дуплира средставата
и со тоа го олеснува спроведувањето на идејата. После реализирањето
на проектите, сите учесници повторно се собираат, но овојпат со цел да
разменат знаења и да учат од искуствата на другите. Целта на програмата
е да секоја организација од Академијата со реализиран проект но и
збогатена за едно непорценливо теоретско и практично искуство, како и
чекор поблиску до својата заедница а воедно и понезависна по прашање
на финансирањата. Бројките сведочат за тоа колку процесот е едноставен и
(тивко) револуционерен. Во изминатите 10 години, преку 100 организации
од 5 земји членки на SIGN мрежата, поминаа низ Академијата на одржливост,
и скоро 670 локални заедници собраа вкупно 350.000 евра, од компании,
истакнати поединци и граѓани, а зад себе оставија немерливо значително
влијание врз развојот на филантропијата.
Конечно, освен што овие приказни настанаа со подршка и крилјата на
многумина, напишани се со желба да охрабрат, пружат или бидат подршка
некому. Доколку поттикнат барем една непрофитна организација од
регионот да се впушти во неизвесен, но возбудлив и вреден начин на
собирање средства во заедницата, таа ќе ја исполни својата цел. Затоа
сфатете го ова, како што кажува неговото име, како знак дека може.

Фондација Траг во името на SIGN мрежата
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“Секоја акција раѓа реакција”
Активна зона, Цетиње (Црна Гора)

Ако ги наброиме проблемите со кои Активна зона од Цетиње се справуваше
во изминатата деценија, тој спирок би бил подолг. Меѓу другото, би стоело
и залагањето за поактивно учество на граѓаните во локалната политика,
заштита на животната средина, пристапност на градот за лица со попреченост,
подобрување на здравствените услуги, изградба на инфраструктура,
неформално образование на младите и промоција на волонтерството.
„За жал или за среќа постојат многу начини на кои заедницата може да се
подобри, па никогаш не сме се ограничиле на една сфера“- објаснува Милош
Марковиќ, извршен директор и еден од оснивачите на Активна зона. Но
бидејќи разновидноста бараше од друга страна потосење на јако упориште,
веднаш по оснивањето тргнавме во потрага по нов споствен простор.
Осмислен како база на организацијата но и како центар на општествениот
живот и активизмот на граѓаните каде тие би се собирале, разговарале,
разменувале идеи но и би започнувале иницијативи од значење за Цетиње.
Во потрагата по просториите на идниот Друштвен центар, тимот на
здружението, уште во 2012-тата, наиде на напуштената фабрика за чевли
„Кошута“. И покрај сиот крш и лом го препозна големиот потенцијал на
просторот, по што се обратија на стечајниот управител кој се воодушеви
од идејата и се согласи да го отстапи просторот на користење. Покренаа
работна акција, ја мобилизираа целата заедница така што чистењето и
средувањето сесрдно го подржаа комуналците, пожарникарите, занаетчиите,
стопанственици и „обичниот свет“. „Некои ги повикувавме за помош во
отстранувањето на шутот, а многумина и самоиницијативно се вклучија,
едноставно поради тоа што забележаа дека правиме нешто добро за
сите“. – се сеќава Милош. Но како што проектот постепено го освојуваше
вниманието на цело Цетиње, стартувањето на новиот центар на местото на
старата фабрика поттикна за возврат и исто толку стари прашања. Имено,
поранешните работници оваа ревитализација на некогашното нивно работно место ја доживуваа како знак за „ревитализација“ на прашањето на
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заостанатите плати и отпремнини. Иако новиот Општествен центар не беше
отворен на местото каде започнала приказна, Милош вели му било многу
драго што иницијативата ги инспирирала другите на борба и дека тоа е
нова лекција: „Нас почетокот не научи дека секоја акција раѓа реакција.
Да не беше нашата инцијатива, не ќе разбудевме толку сограѓани да ни се
придружат во средувањето, ниту би некогашните работници дигнале глас
и барале правда. Сите општествени прашања се меѓусебно испреплетени и
започнувајќи едно вие всушност покренувате све“.

Не знаеш додека не почнеш. Не знаеш што е
потребно, не знаеш кој е спремен да помогне,
дали ќе ти бити лесно или тешко. Не можеш
да знаеш додека не почнеш. Затоа – почни.
Неколку месеци подоцна, најдовме нови простории недалеку од главната
пешачка зона кој исто мораше да се среди и опреми. Во прав момент
здогледавме конкурс од Акаемијата за одржливост. Бидејќи сакале да
создадат идно место за дијалог, одлучиле дека најдобар начин да се соберат
средства за тоа е близок разговор со заедницата. Нивната борба имаше
потреба од такво место каде градот живее, на улиците и плоштадите, пазарите и урбаните џепови на Цетиње. Во текот на кампањата секојдневно

поставувале штанд на прометни локации, и наместо да држат говор и
презентираат готови решенија тие ги прашувале граѓаните како би требало
новиот Центар да изгледа и со кој прашања да се занимава. На тој начин се
поставија како „едни од еднаквите“, покренувачи во заедницата и соборци
спремни да го сослушаат секого. Тие така, велат, ја освоиле целата заедница
– личност по личност – и додаваат дека тука на улица разбрале колку многу е важно да се најде заеднички јазик. „Никако не можевме да допреме до
постарите граѓани, се додека еден дедо не ни префрли: Па што ви е тоа
Друштвен центар? Одговорив со желба да му ја приближам идејата: - Нешто
како младински клуб во ваше време. И во тој момент видов дека се разбравме,
и дека ја имаме негобвата подршка... значи морате да се изразувате со
јазикот на заедницата ако веќе од неа барате подршка“. - се сеќава Марко.
На сличен начин се поврзале и со деловните луѓе во Цетиње. Им пишуввале
на стопанствениците, оделе на состаноци и разговарале со нив за тоа како
Центарот може да го подобри градот за сите. „Деловниот сектор го чинат
луѓе кон кои имавме ист пристап како со другите: отворена комуникација,
без флоскули и навистина ги поканивме да сториме нешто заедно за да
се подобри нашата заедница“. – велат од Активна зона. Неколку години
подоцна оваков пристап доведе до потпишување на договор за соработка
меѓу Активна зона и клубот на стопанственици на Цетиње со цел здружено да
работат на развивање на општественото одговорно работење.
Откако Активна зона ги собра од заедницата целните износи, Фондот за
активно граѓанство им ја дуплираше сумата и со тоа ги подржа во намерата
замисленото да го претворат во дело. Друштвениот центар и ден денес им
овозможува на граѓаните и граѓанките од сите генерации да учествуваат во
јавни дебати, креативни, едукативни и развојни работилници, уживаат во
изложби, мини концерти и други друштвени активности а со тоа и да најдат
начин да го променат Цетиње на подобро. Во него се имаат родено бројни
иницијативи кој сами си најдоа средства во заедницата, како што е „за сигрен прв откуцај“ каде преку донаторски кутии во маркетите собрале пари
за нов ЦТГ апарат во породилиштето, како и „за зелен Ловќен“ каде водејќи
планинарски тури успеале да приберат средства за повторно пошумување
на претходно опожарените уништени делови на Ловќен.
Дрштвениот центар е најдобриот лек против летаргија. Тој успева со години
да биде импулс кој поттикнува социјални промени. Баш затоа на другите
граќански организации им порачуваме дека баш таа прва снежна топка е
доволна да се предизвика лавина од добри дела.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Говорете со јазикот на вашата заедница. Користете
идеи и концепти који се блиски на вашите сограѓани.
2. Никогаш не потценувајте ги луѓето. Постојат многу

начини на кои луѓето можат да ви помогнат, не биришете
никого од списокот.

3. Најдете начин да разговарате со локалната управа.
Понудете има готови решенија поради тоа што тоа дава
подобри резултати од критикувањето.

“Пачворк-от на едно општество”
Црвен крст, Скопје (Северна Македонија)

Црвениот крст на град Скопје годишно добива околу шеесетина тони
донирана користена облека. Тоа се шеесет тони облека што треба да се
сортираат според сезона, возраст и намена, да се испере, испегла, складира,
неупотребливиот вишок да се однесе на депонија, а подготвените пакувања
да се достават до оние на кои им е потребно. Ако не сте сигурни колку облека
е тоа всушност, замислете серија од три илјади дупка полни со куфери.
Речиси невозможна мисија за една хуманитарна организација, која при тоа
располага со многу ограничени ресурси. „Луѓето донираат од желба да
помогнат, но за жал тоа понекогаш прави повеќе штета отколку корист.
Поголемиот дел од облеката што ја добиваме е неупотреблива, така што
ни треба многу простор, време, луѓе и пари за воопшто да ја сортираме, па
дури и за да само безбедно ја депонираме“, вели Ангелина Ристова Андреева,
вработена во Црвениот крст.

Поради луѓето кои сметаат на нас, треба да
најдеме начин да бидеме одржливи вон од
проектите и државните грантови.
Сето ова нè води до малку неочекуван заклучок дека премногу донации
можат да бидат проблем ако не се соодветни или ако го надминуваат
капацитетот на примачот; но и таквата ситуација има решение. Во случајот
со Црвениот крст од Скопје, одлуката ја донело едно социјално претпријатие
со кое раководи Ангелина. Станува збор за продавница за користена
облека со симпатично име - Копче, која се снабдува од споменатиот
вишок на донации, вработува луѓе од социјално загрозени категории на
општеството и е место каде што сите граѓани можат да донираат, да купат
или да добијат бесплатна облека. Корисниците на услугите на Црвениот
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крст кои чекаа на пакетите со гардероба, сега четири пати годишно
добиваат ваучери за бесплатна сезонска гардероба, кои самите можат да си
ја одберат во оваа продавница. Копче има отворена врата и за сите граѓани
кои бараат подостапна гардероба поради ниските примања, еколошката
свест, солидарноста или модниот вкус. „Ние сме создадени во 2017 година од
потребата за одржливост. Мислам на одржливоста на хуманитарната
услуга, одржливоста на моделот на дистрибуција, одржливоста на модата,
еколошката одржливост и економската одржливост на секојдневниот
живот на социјално загрозените.“ – истакнува Андреева. Копче со еден
удар успеа да одговори на потребите на маргинализираните групи на
општеството, да го искористи потенцијалот на прекумерните донации, да
го реши долгогодишниот проблем со дистрибуцијата и да придонесе кон
зачувувањето на животната средина.
Бидејќи Црвениот крст немал, ниту денес има посебен буџет од кој ќе
ја финансира работата на социјалното претпријатие, Копче веднаш по
формирањето се сврте и кон пазарот и кон собирање средства во заедницата.
Просторот во строгиот центар на градот, кој им го одстапи организацијата,
беше опремен со донации од локалната банка. Благодарение на медиумската поддршка набрзо станаа познати и препознатливи, па почнаа да
пристигнуваат и донации од граѓаните во вид на бизнис план, маркетиншки
услуги и облека. Како што полека се зголемуваа нивните капацитети, така се
зголемуваше и желбата да дадат уште поголем придонес во заедницата. Во
2018 година, Ангелина и нејзините колеги сакаа да ги научат да шијат оние
на кои таквото знаење потенцијално би им донело финансиска стабилност.
Мислејќи пред се, на самохраните мајки и жените кои се подолго време
невработени, како две категории кои се недоволно опфатени со системот
за социјална заштита. Имаа идеја, имаа машини за шиење, но им требаа
дополнителни средства за да ја организираат обуката. Програмата на
Академијата за одржливост, организирана од ХОРУС, им изгледаше како

идеална можност да ги обезбедат тие финансии. Велат дека обуката им
внела систематичност во работата, познанства со други организации, кои
траат и денес, како и пошироки видици кога се во прашање можностите за
финансирање.
Но, бидејќи Копче веќе имал разработен бизнис модел, тие решиле целната
сума да ја обезбедат со приходи од продажбата на облека. Дополнително
го зголемија тој приход и со продажба на цегери, специјално дизајнирани
за оваа кампања, а кои беа и нивниот одговор на масовната употреба на
пластични кеси. Промоцијата, како што велат, никогаш не била проблем:
„Нашиот концепт беше интересен за медиумите од самиот почеток. Така,
за време на кампањата за собирање средства за обуката, барем еднаш
месечно гостувавме на телевизија, а на радио дури и неделно по еднаш
Дополнително, имаме база на податоци за е-пошта на сите вработени во
Црвениот крст и ја искористивме за да ја пренесеме веста“.

Во текот на тие пет месеци, продажбата одела подобро од било кога. Тие
успешно ги собрале потребните средства, добиле дополнителни средства од
ХОРУС и подучиле четири жени на нов занает. Интересно е што тие научиле
нова вештина користејќи стари, неупотребливи материјали и успеале да им
дадат нова вредност со техниката на крпење (пачворк) и да сошијат цегери,
додатоци и перници, кои потоа Копче ги продавал. За далекосежното
влијание на овој проект, Ангелина вели: „Овој процес ни донесе многу корисни
работи. Една жена, која ја помина обуката, остана вработена и се уште
шие за Копче. Исто така, со кампањата ја проширивме нашата оригинална публика и допревме до студентите и еколошки свесните млади луѓе“.
Иако социјалното претприемништво е начин да се наметне општествената
одговорност како составен дел од работењето, фундаментално важните
услуги не смеат да бидат препуштени на пазарната трка. Тоа би значело
дека наместо да пружаме рака на загрозените, ние ја даваме „невидливата
рака на пазарот“, надевајќи се дека таа ќе се грижи за нив. Напротив, Копче
покажува дека социјалните претпријатија можат дополнително да го јакнат
општеството само ако тоа општество возвратно ги јакне нив. Со други
зборови, можеме да бидеме ранливи и немоќни поединечно, но заедно –
како пачворк - кроиме нешто поголемо и подобро.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Кога собирате пари, размислете што можете да
понудите за возврат. Може да биде продажба на производи
или услуги, за кои луѓето во секој случај би платиле.
2. Проширете ја вашата мисија само во оние области

кои добро ги владеете. Затоа го избравме шиењето, како
надополнување на second-hand концептот.

3. Обидете се со еден потег да покриете неколку
различни потреби. Користете ја кампањата за да се обидете да ја вклучите пошироката јавност, да се справите со
горливиот социјален проблем, да ја заштитите животната
средина или да го проширите вашето портфолио на услуги.
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“Ефект на снежна топка”
Нека се знае!, Бeлград (Србија)

Здружението „Нека се знае!“ од Белград посветено пружа психолошка и
правна подршка на ЛГБТ+ лица. Формирано е 2016 година со намера пред се,
да се документираат, и правно признаат насилствата над ЛГБТ+ заедницата
како и тоа да истите со помош на психолог полесно се надминуваат. После
две години напорна работа, од белградската општина Врачар успеваат да
добијат на користење една запуштена, мрачна и ладна канцеларија при
некогашниот образовен центар „Божидар Аџија“. Иако просторот ни близу
не личел на „сигурно место“ за оние на кои им недостасува подршка, сепак
препознале во него идно Советувалиште за ЛГБТ+ лицата, нивните родители
и пријатели.

Барањето пари ја поврзува заедницата – тоа
е порака дека имаме ист проблем и дека
мораме да направиме заеднички фонд
како би го решиле.
Како би собрале средства за реновирање а подоцна и за работата на
Советувалиштето, 2019. година аплицираат на програмата Академија за
одржливост во организација на фондацијата Траг. Тоа не било нивно прва
среќавање со собирањето на средства преку фондација, па затоа и не
осеќале почетника блокада, ниту трема. Александар Савиќ, координаторот
за комуникација и фандрејзинг на оваа организација, истакнува: „Од самиот почеток ние бараме и градиме начини да макар дел од средствата
ги собереме во заедницата. Имаме постојани индивидуални донатори и
партнерски организации, на чија помош можеме да сметаме. Имаме богата
база на контакти која стално ја надополнуваме. Секогаш продаваме
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шољи, беџеви, и слични проиѕводи во Прајд Инфо Центарот. И тоа оди
прилично добро. Секоја година организираме и неколку случувања, како
што е Drag show во Неделата на гордост кога прибираме средства преку
продажба на билети. Со други зборови, таа 2019. година имавме веќе силна
база околу која можевме да исплетеме добра стратегија“. И навистина,
стратегијата ја смислија така да ги покријат сите достапни канали, да допрат
до што е можно поразновидни сегменти во општеството и да ги мотивираат
граѓаните и за мали донации. Здружението отсекогаш било во голема
мера присутно во дигиталните канали, преку билтени, подкасти, на Јутјуб,
Инстаграм и Фејсбук и само преку овој начин нивната покана за донации ја
виделе десетици илјади луѓе. Во исто време, тие продолжија да продаваат
брендирани чаши, па дури и имаа успех во поголеми нарачки. Секоја од овие
поединечни активности носела одредени средства, но сите заедно донесоа
нешто повредно - вниманието на јавноста. Покрај тоа, вниманието на една
конкретна компанија ќе даде на нивната кампања сосема неочекуван ветер
во грб. Станува збор за маркетинг агенцијата McCann, која била инспирирана
од мисијата на организацијата, и самоиницијативно одлучила да донира
во кампањата наречена „Не се откажувам“. Еден од најтешките моменти за
ЛГБТ+ лицата е всушност изјаснувањето за нивната сексуалната ориентација
пред членовите на семејството, особено во малите заедници, каде што стравот
од јавно отфрлање е огромен. Токму од ова се роди идејата за серија мали
огласи во националните и локални весници низ Србија, во кои родителите
јавно ги поддржале своите ЛГБТ+ деца. Веднаш по објавувањето, огласите ги
преплавија социјалните мрежи, одекнаа во медиумите и станаа предмет на
дебата, а кампањата доби голема поддршка од јавноста и познатите личности.
За само неколку стотини евра влог во медиумскиот простор, пораката за
неполни три дена ја виделе милион и пол луѓе. Ова неверојатно внимание
што организацијата „Нека се знае!“ го доби изненадувачки позитивно се
одрази и на собирањето средства. За само неколку дена, тие ја достигнаа

целната сума, која Фондацијата Траг потоа ја удвои. Покрај финансиите,
велат дека кампањата им помогнала да стекнат сосема нови партнери меѓу
родителите на ЛГБТ+ популацијата, но и нови потенцијални донатори меѓу
компаниите. За последното докажува и фактот што нешто подоцна Japan
Tobacco International донирале голема сума за дополнителна опрема за
долгорочна работа на Советувалиштето, со што вкупно успеа да собере
дури шест пати повеќе пари од првично планираното. „Иако се чини дека
сето ова е случајно, верувам дека не е така. Собирањето средства не е
линеарен процес, тоа е акумулиран труд. Како кога учиш странски јазик со
години, учиш граматика и правила, мислиш дека не знаеш и наеднаш ти
„кликнува “ и зборуваш. Всушност, не „кликна“ одеднаш, туку како резултат
на континуираната работа. Затоа е важно секогаш да работите, дури и
кога се чини дека нема резултати. Особено тогаш.“ - вели Драгослава Барзут,
една од основачите на здружението.
Приказната за ова здружение раскажува дека процесот на прибирање
средства честопати наликува на една снежна топка која може да предизвика
лавина. Без неуморната и сестрана работа на организацијата, заедницата
веројатно не би била заинтересирана за нив до тој степен. Без вниманието
на заедницата, зборот за нив немаше така лесно да стигне до маркетинг
агенцијата. Без агенциска креативност и медиумско покривање, прашање
е дали би добиле нови поддржувачи, дали би стигнале дополнителни
корпоративни донации и дали сето тоа конечно би се вратило во заедницата
преку работата на Советувалиштето. Александар ја нагласува токму таа страна
на собирањето средства: „Со собирањето средства собирате и сојузници.
Вклучувате други актери од општеството - поединци, компании, медиуми,
институции - директно во вашата работа, за вашите битки и победи да
станат и нивни. Секоја донација, секој придонес, секој нов пријател, секој
гест - можеби е мал сам по себе, но секогаш води до нешто поголемо“.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Комуницирајте искрено и автентично. Одбегнувајте
фрази и од тоа како замислувате дека треба да звучи собирањето средства. Пријдете хумано и отворено.
2. Направете листа на контакти. Внесете во неа секоа

нова личност на која можете да се обратите за подршка и
многу набрзо ќе имате база на партнери и пријатели.

3. Не ја потценувајте важноста на непаричните
донации. Можеби токму таквата донација носи најголема
промена, како во нашиот случај.

“Сите се поканети”
Деца на Црна Гора, Тузи (Црна Гора)

„Никогаш не размислував за децата со попреченост. Се сеќавам дека бегав
од нив кога бев мала. Или се криев зад постарите, држејќи ги цврсто за рака.
Никогаш не ги задевав, но гледав деца како го прават тоа. Сега се срамам и
во свое и во нивно име. Лесно е да се повреди ранет човек преку избегнување
и неразбирање, а камоли со грубост. Дали е фер тие да очекуваат љубов
само од родителите, а разбирање да наоѓаат само во лица слични како нив?
Тоа не смее да биде случај“. Зад овој текст стои девојче од шесто одделение
во Тузи, а промената што таа ја опишува, од игнорирање, избегнување и
страв до преиспитување, емпатија и искрено прифаќање, им се случила на
многумина во овој мал град благодарение на неуморната работа на Децата
од Црна Гора.

Ова непрофитно и невладино здружение е формирано во 2009 година, со цел
ширење на идејата за инклузија, отворање на заедницата кон различностите
и обезбедување поддршка на особено маргинализираните деца, децата со
пречки во развојот и децата под ризик. „Во Тузи немаше институција која
работи со деца со попреченост и нивните родители. Затоа сме најмногу
горди на фактот што ги собравме родителите, им го подобривме животот
на тие деца и во суштина успеавме да одговориме на една длабока потреба
на локалната заедница, која не беше ни свесна за таа потреба.“ - се сеќава

Не е важно колку некој дава, туку да даде
од срце. Тоа е суштината: да се препознае
доброто кај друг.
Сабра. По вклучувањето на децата, следеше потешкиот дел од задачата:
вклучување на целата заедница во собирање средства. „Тузи е мало место и
како и секое мало место, полно е со предрасуди кон различностите. Поради
односот што често го има околината кон децата со пречки во развојот,
тие развиваат страв и се повлекуваат во себе. Сакавме да го премостиме
тој јаз.“ - велат од здружението. Со други зборови, за да соберат пари за
децата со пречки во развојот, тие мораа да покажат дека всушност ги имаат
истите потреби како и сите ние - за прифаќање и припадност. Тие решија да
организираат хуманитарна изложба на детски цртежи и да ја соберат целата
заедница на едно место. Благодарение на добрата соработка со локалните
медиуми, но и интензивното рекламирање на социјалните мрежи, скоро цела
општина набрзо дозна за настанот. Без разлика дали од солидарност или
од љубопитност, на денот на изложбата, на едно место, во најчистиот дух на
инклузија, беа сите актери од заедницата: локални новинари, претставници на
локалните власти, бизнисмени, деца со попреченост и нивните родители, но
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и други деца со своите семејства. Со отворено срце пред нив излегоа децата
за кои здружението се грижеше, а наместо нив од билбордот говореа цртежи
на Снешко Белиќ и Сунѓерот Боб кои потврдија дека секое дете фантазира и
копнее по истите работи. На тој ден, можеби за прв пат, заедницата толку јасно
сфати дека овие деца навистина имаат што да кажат и покажат: „Дури тогаш
многумина сфатија дека е можно да се воспостави контакт со нашите деца,
дека тие не се отпишани. И кога ги разбраа и видоа дека вреди да се работи
со нив, дури тогаш беа подготвени да веруваат и да дадат поддршка.“ –
додава Сабра.
Благодарение на изложбата, но и на подоцнежната поддршка на градот и
локалните компании, организацијата успеа да ја собере целната сума, која
потоа беше удвоена од Фондот за активно граѓанство. Листата на желби од
почетокот на проектот набрзо се исполни. Самата организација оттогаш има
спроведено многу повеќе инклузивни активности, но изложбата на детски
цртежи во голема мера остана пресвртна точка. Таа покажа дека ако сакате
да изградите заедница каде што сите се добредојдени, тогаш треба да ја
изградите заедно со другите. Со други зборови, кога се работи за доброто на
сите - сите се поканети да придонесат.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Дизајнирајте цел за вистински да ги задоволите

потребите на корисниците. Не претпоставувајте вие сами
што им треба на другите.

2. Луѓето ќе слушаат што кажувате, но ќе читаат и меѓу
редови. Осигурајте се дека тие можат да прочитаат таму
само искрена желба да ја поправите заедницата.

3. Не трошете енергија на промена на нечие мислење.
Okrenite se onima koji imaju razumevanja za vaš cilj i želju da
pomognu. Ostali će sami doći vremenom. Обратете се кај оние
кои имаат разбирање за вашата цел и желба да помогнат.
Другите сами ќе си дојдат со тек на време.

“Книги без граници”
Образованието е на прво место, Ѓаковица (Косово)

„Образованието е темел на личниот развој и развојот на општеството. Ако
не сме подготвени да учиме и да работиме на себе, никој друг не може да ни
помогне.“ - вели Саранда Реџа, психолог по професија и една од основачите на
организацијата Education comes first од Ѓаковица, Косово. Оваа организација
настана токму од желбата да го направи образованието достапно за сите.
Откако, сосем случајно откриле до кој степен е тоа системски недостапно
за слепите и слабовидите, и откако ги слушнале приказните на оние кои не
прочитале ниту една книга дваесет години откако го изгубиле видот, решиле
да најдат начин повторно да ги отворат кориците на книгите за сите луѓе
желни за знаење. „Размислувавме за книги на Браево писмо, но трошоците
за производство на една таква книга беа превисоки. Дополнително, може
да го прочита само едно лице, под услов да го разбере писмото. Затоа аудио
книгите ми паднаа на ум. Сите можат да ги слушаат, без разлика на возраста
и знаењето, а тоа можат да го прават во исто време, во различни делови од
земјата и светот.“ – истакнува Саранда.
Во 2017 година, коцките беа фрлени: тие ќе креираат голема отворена,
дигитална база на аудио книги и ќе ги наречат едноставно Libra meze. Како?
Како што знаат и умеат. За почеток, врз основа на желбите на идните корисници, направиле листа на литература. Потоа собрале десетици волонтери,
главно студенти по психологија, кои се снимиле како читаат дела со своите
телефони и стари диктафони. Изнајмиле домен, ги поставиле снимките, го
препратиле линкот до потенцијалните слушатели и чекале реакција. За жал,
се покажало дека страницата не е лесно достапна за лицата со оштетен вид и
дека, доколку навистина сакаат да ги поместат границите, ќе мора да развијат мобилна апликација. Бидејќи таквиот потфат барал многу поголем буџет,
тие сфатиле дека мора да се свртат кон собирање средства (фандрејзинг).
Затоа, во 2019 година се пријавиле за програмата Академија за одржливост
организирана од Форумот за граѓански иницијативи - FIQ. Стекнале огромно
знаење и смислиле детална стратегија, но кога дошло време да го применат
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тоа знаење и да го спроведат планот, пристигнало и летото и градот ги пречекал
како да е речиси празен. Сепак, тие не го изгубиле духот. Размислувале: ако
сите потенцијални донатори се веќе на одмор во странство, зошто границите
на Косово би ги ограничувале во собирање на пари?

Фандрејзинг или
прибирањето
средства е работа
со полно работно
време, но мора да
биде и страст. Во
спротивно, сè ќе
биде тешко.

Kosova Ideas е платформа за групно финансирање (crowdfunding), лоцирана
во Швајцарија и наменета за групно финансирање на проекти од областа на
уметноста, културата, граѓанскиот активизам и одржливоста на територијата
на Косово. „Се пријавивме со нашиот проект, но не беше лесно. Проектот
го напишавме на германски, француски, англиски и албански јазик, го
снимивме и монтиравме видеото и сето тоа го направивме набрзина
поради роковите“, се сеќаваат тие денеска. Сепак, трудот вроди со плод,
делумно затоа што беа искрени и директни, а делумно благодарение на
јаката медиумска поддршка. За време на пишувањето на проектот, тие речи-

си секој ден гостувале на телевизија, радио и локалните весници и успевале
да го привлечат вниманието на јавноста.
Со поддршка на компании и поединци, како од Косово, така и од дијаспората,
преку оваа платформа стигнале до половина од сумата. Остатокот, пак, го
собрале од своите сограѓани, на необичен начин. Имено, тие во пресрет на
Меѓународниот ден на детето организираа дводневен камп за деца во стилот
на „игри без граници“. Со единствената разлика во тоа што овој пат границата
била: што, низ сите игри и активности, децата носеле превез на очите.
„Сакавме да собереме средства, но и повеќе од тоа – да развиеме емпатија.
Поентата не беше децата да слушнат од нас како е да се биде слеп, туку
тоа на некој начин да го искусат и преку тоа искуство да сфатат колку е
важна поддршката и солидарноста. Секако, покрај образованието, добро се
забавувавме и го поддржавме проектот“. Донациите ги собирале со продажба на билети за кампот, а имале среќа што еден волонтер од здружението
бил вработен во секторот за човечки ресурси во поголема компанија кој
успеал да купи дури 500 билети за децата на вработените.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Планирајте однапред. Го превидивме очигледното - дека
е лето и дека повеќето потенцијални донатори ги нема.

2. Нека Ве има сегде. За луѓето да слушнат за вас, треба

да бидете насекаде: на социјалните мрежи, на порталите,
во весниците, на радио, на телевизија, на улица, во нивното
сандаче.

3. Размислете дури и надвор од границите на вашата
заедница. Никогаш не знаете кој може да помогне.

Парите ги собрале успешно и навреме. Што е уште поважно, нивната
приказна всушност ни покажува колку се важни сите други видови донации.
Благодарение на поддршката од шеесетина волонтери, кои го позајмиле
својот глас за сите херои од страниците, и во аудио книгите тие нив ги
оживеаја. Благодарение на локалното радио кое за време на кампањата им
обезбедило студио и опрема за снимање, квалитетот на звукот бил на завидно
ниво. Благодарение на медиумите, многу писатели се обратиле со желба
да ги донираат нивните дела и авторски права, како и Министерството за
образование кое им овозможило пристап до фонд од 100 книги. И конечно,
благодарение на програмерите, кои ги намалија трошоците за развој на
апликации за 50%, од февруари минатата година, апликацијата Libra meze е
инсталирана кај над илјада корисници. Аналитичарите им велат дека меѓу
нив не се само слепите и лицата со оштетен вид, туку и оние кои тешко
читаат, немаат слободно време или едноставно имаат доволно љубопитност
да слушнат нешто ново. Кога се сеќава на целиот проект, Саранда вели дека
е горда на себе и на организацијата што успеале да најдат средства и да
променат нешто во животот на многумина и додава: „Кога фантазирате,
мислите: Ах, се е можно! Но, штом почнете да работите, размислете: Не,
тоа е невозможно, има премалку време, нема начин... Но, ако сте упорни и
најдете алтернативен начин, како нас, нема подобро чувство од тоа кога
ќе докажете дека знаење навистина нема граници“.
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“До подобро општество, преку врски”
Ekо ЗХ, Широк Брег (Босна и Херцеговина)

„Не можете да ги натерате луѓето да ја штитат животната средина.
Можете да ги поттикнете да се поврзат со природата и преку тоа сакаат
да се грижат за неа.“ Вака Марио Брекало, основачот на здружението Eco
ЗХ, ја започнува приказната за напорите за подигање на еколошката свест
кај граѓаните. Во Широк Брег, во областа која со право се нарекува „белите
дробови на Босна и Херцеговина“, ова здружение деценија и пол се бори за
заштита на природата, како преку работни акции на чистење и садење дрвја,
така и преку уметност и едукација. Се започна со иницијативата „Семејно
стебло“ во која 150 семејства засадиле исто толку ореви покрај патот во
селото Избично, во Западна Херцеговина. Денес тие се пораснати ореви
кои даваат многу плод и се своевиден сведок на многубројните акции на
здружението Еко ЗХ. Една од најпознатите е ликовната колонија, која веќе
дванаесет години собира студенти од петнаесет ликовни академии од Широк
Брег, Мостар, Загреб, Белград, Ниш, Нови Сад и други градови во регионот и
ги инспирира да се борат за заштита на природата, со четка и бои.

Општеството треба да се разбере лично.
Запрашајте се: Што е мое? Како да придонесам
за проблемот и дали можам да придонесам
за решението?
Здружението на почетокот собирало средства, како што велат, со мака:
„Можевме да се потпреме само на себе, па нашите постапки беа ад хок. Ќе
се сретневме, секој ќе дадеше по нешто и ќе ни беше доволно така да речеме,
да организираме превоз и храна за една акција за чистење. На почетокот, ние бевме свои донатори.” Со текот на времето, тоа се промени. Кога
се пријавиле на Академијата за одржливост организирана од Фондацијата
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Мозаик во 2019 година, тие веќе имале значителна база на постојани
донатори. Сè што им требало било добра идеја што ќе ги заинтригира. Во
духот на нивните иницијативи кои ги обединуваат природата и општеството,
тие го осмислиле проектот „Младите во пчеларството“, со цел истовремено
да го промовираат опрашувањето и биодиверзитетот, но и да го поттикнат
решавањето на проблемот со невработеноста. Идејата била десет млади
невработени да поминат обука, да ги научат тајните на овој занает на
иднината и да добијат по три кошници за да започнат самостојно да работат.
Тие ја собрале целната сума неверојатно брзо и неверојатно едноставно:
за помалку од еден месец, од точно дваесет деловни луѓе на кои секогаш
можеле да сметаат. За тоа кратко патување без многу лутање, Марио вели:
„Имавме и имаме база на луѓе кои не познаваат долго време и кои ни веруваат.
Никогаш не им испраќаме празни мејлови. Ги повикувам да ме видат, да им
ја објаснам идејата, да ги прашам за мислење и дури потоа да побараат
поддршка. Оние кои ни помагаа претходно, ни помогнаа и тогаш и сигурно
ќе помогнат утре“. Од собраните пари купиле триесетина кошницисо пчели
и организирале работилници, а десет млади луѓе кои ја поминале обуката и
денеска се занимаваат со пчеларство.
Тоа, сепак, не е крајот на оваа приказна. Набргу по завршувањето на проектот,
Фондацијата Мозаик ги контактирала со веста дека ќе организираат уште
една рунда на Академијата за одржливост за најуспешните здруженија. Без
дилема, на таа листа се нашло и Еко ЗХ. Како некој кој со години работи на
мапирање на депониите, Марио за овој проблем вели: „Еко ЗХ долго време
се бори со владата, медиумите и комуналните служби, но и со локалното
население да секој актер во општеството преземе одговорност“. Сите си ја
префрлаат топката еден на друг и се оградуваат, а депониите остануваат
и стануваат се поголема закана. На крајот тоа ѓубре никој од Белград,
Мостар или Загреб не ни го донесе. Тоа е наше ѓубре, ние го создадовме и
треба да го отстраниме“. Затоа, кога неочекувано се отвори вториот круг

на Академијата, здружението ја искористи можноста конечно да ја поттикне
заедницата. Со испробаните техники, обраќајќи им се на истите доверливи
луѓе кои многупати претходно ги поддржувале, тие повторно брзо ги
собрале потребните пари и добиле уште толку и од Фондацијата Мозаик.
Расположливиот буџет го вложиле во организација на работни акции со што
ги мобилизирале и нивните волонтери и мештаните и заедно успеале да
исчистат дури четири диви депонии. Сепак, направиле многу повеќе од тоа:
конечно да ја наметнат оваа тема во јавноста. Поттикната од нив, локалната
самоуправа иницирала набавка на контејнери за електронски отпад,
организирала предавања за рециклирање во училиштата низ округот, па
дури и подобрување на постојната регулатива во областа на управувањето
со отпадот. За бавниот, но сигурен напредок во заштитата на животната
средина, Марио вели: „Во оваа област, вообичаеното мото е - „не вреди да
се мачиш“. И не е така; се исплати да се работи за општо добро и придонесот е секогаш видлив, само понекогаш се потребни години. Програмата за
заштита на животната средина само ќе има вистински ефект во иднина.
Денес се чини дека луѓето не примаат многу преку едукациите, но сепак
стануваат свесни за тоа и полека усвојуваат подобри навики“.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Луѓето од вашата непосредна околина можат да ви бидат
најголема поддршка. Во секоја фаза и сфера од животот
потрудете се да остварите контакти на кои секогаш можете да се
јавите и да побарате помош подоцна.

2. Не барајте помош по шаблон. Прашајте лично, обараќајте

се со име и презиме, лице в лице и прилагодете ја пораката кон
секого.

3. Повторно прашајте ги оние кои веќе ви помогнале. Не

правете го тоа премногу често, не треба да им досадувате.
Поклонете им внимание, редовно известувајте ги за нивните
успеси и тие повторно ќе сакаат да ви донираат.

Искуството на здружението Eкo ЗХ не учи дека промените на подобро се
навистина можни, доколку имате врски на кои можете да сметате. Колку и
да ни се чини на прв поглед, вистина е дека човечките односи и врски меѓу
нас се темелот на кој градиме здруженијта, заедниците, а со тоа и цело
општество. Во таа смисла, можеби најголемиот успех еден ден би бил да се
каже дека сме го подобриле општеството, ја подобривме заедницата или
ја заштитивме природата никако поинаку туку - со врски.

“Имање добар план”
ЕТЕА, Приштина (Косово)

ЕТЕА е старогрчки збор што значи дух на едно време. Но, ако ги прашате
граѓаните на Приштина, тоа значи нешто сосема друго. Тоа е името на позната
локална организација на млади луѓе, обединети во мисијата да го обликуваат
духот на градот преку книги и образование. Тие со години се борат за
културата на читање, а против, понекогаш се чини, неизбежното опаѓање
на општиот интерес за книгите. Кога Форумот за граѓански иницијативи ја
започна програмата Академија за одржливост во 2019 година, здружението
ја искористило можноста да направи огромен чекор напред кон својата
цел. Ако нивните сограѓани сè помалку ги посетувале библиотеките,
помислиле, можеби е време библиотеките да стигнат до нив. Така е создаден
проектот Мини-библиотека.

За општото добро воопшто да биде заедничко,
мора да се вклучи заедницата. Ова е
очигледно, но често се занемарува.
Идејата беше да се постават дванаесет отворени витрини во различни
делови на Приштина. Секоја да соджи околу сто книги од различни жанрови
и епохи, поделени во два дела: за деца и млади и за возрасни. Полиците
првично би ги полнеле од ЕТЕА, но подоцна фондот би се менувал по
принципот на размена и под мотото „Донеси една книга, земи друга“.
Исто така, веднаш по поставувањето, овие улични библиотеки би станале
сопственост, одговорност и грижа на населбата.
Со други зборови, во каква состојба ќе биде, колку ќе се користи и каква
литература ќе нуди би зависело исклучиво од луѓето што живеат таму. Затоа,
за проектот воопшто да успее, заедницата морала да го прифати и преземе
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на некој начин. Ова е она што во голема мера го одредил начинот на кој
ЕТЕА собирале средства. Имено, фандрејзингот односноили кампањата за
собирање средства имала два главни тока: кон локални компании и кон
жителите на населбата во која би биле сместени библиотеките. Кога станува
збор за вклучување на компаниите, Агон Ахмети, еден од основачите на
организацијата, вели дека половина од работата била добро да се дизајнира
нивниот пристап: „Решивме да ги таргетираме само оние компании за кои
знаевме дека ќе сакаат да се поврзат со проектот, само на оние на кои
нашата идеја им беше блиска и нашите идни клиенти значајни за нивното
работење.“ Така тие избрале локални приватни училишта, библиотеки и
книжарници, кои би имале корист од поврзувањето на нивното деловно име
со идејата за отворено образование, како преку логото на самите витрини,
така и во медиумите. На средбите со носителите на одлуки, тие ја образложиле идејата, но и ги презентирале придобивките што оваа поддршка може
да и ги донесе на компанијата на долг рок. Со оваа стратегија, тие погодиле
точно во центарот и многу брзо собрале пари за да платат за изградбата и
поставувањето на дванаесете мини-библиотеки.
Следната цел: собирање книги за пополнување на полиците. Агон објаснува
зошто решиле да ги набават од граѓаните: „Можевме да бараме од фирмите
да ни даруваат книги, но решивме дека е попаметно граѓаните да ги дадат,
некој да даде нешто свое од секој влез. или барем секоја зграда во една
област за општо добро. На тој начин тоа не би била библиотеката што ја
создала ЕТЕА, би била нивна и на тој начин би имала многу поголеми шанси
да заживее. Затоа се одлучивме на тој, така да се каже, близок пристап“.
И кој би имал поблизок пристап до соседството од тој што живее таму? Затоа
собраа 27 волонтери, кои потекнуваа од областите опфатени со проектот.
Секој волонтер им приоѓал на своите соседите и така ја топел секоја
можна одбивност, дистанца или сомнеж. Со заеднички сили, волонтерите
успеаја да соберат дури 1.200 книги во различни делови на Приштина, кои

го најдоа своето место во излозите на Мини-библиотеката. Во однос на
транспарентноста во донациите тие беа ригорозни. Секоја книга и секоја
сума пари беше евидентирана и јавно објавена со името на донаторот, што
само дополнително ја зацврсти и онака големата доверба на заедницата.
Покрај силните директни кампањи, од здружението напоменуваат дека
имале и силна медиумска поддршка, за што може да се заблагодарат пред
се на интересната идеја. Необичната вест за отворени улични библиотеки
за неколку дена се проширила на социјалните мрежи и брзо стигнала до
националните телевизии и најчитаните портали. Барале интервјуа, правеле репортажи, па дури и скицираната нова идна библиотека беше
распространета во медиумите, што секако им помогна на луѓето да
истата полесно ја замислат. За ова интензивно медиумско покривање, од
здружението велат: „Уште пред да се обратиме до луѓето за помош, многу
од нив веќе слушнале за нас. Имавме слоган што можевме да го следиме.
Исто така, до ден денес медиумите продолжија да известуваат за минибиблиотеките и на тој начин го одржуваат интересот на целиот град“.

За рекордни триесет дена, ЕТЕА собрала се што со план го зацртала, па дури
и ги надминала целите за околу 20%. Кога ќе си погледнат позади рамената, не се сомневаат: тајната на нивниот успех лежи во добро осмислената
стратегија. Тие знаеле кому да пристапат и на кој начин. Тие процениле
кога можат да побараат и кога треба да возвратат. Умееле да го искористат
целиот потенцијал на медиумите. Мислеле на секој детал и ја спречиле
секоја можна грешка. Едноставно кажано, имале добар план. И нели токму
планот е она што ја разликува желбата од целта?

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Добро размислете кому се обраќате. Запрашајте се кој е
тој кој ја дели со вас вашата цел и кому е во прилог таква цел
подржува.

2. Држете ги сите конци во раце. Водете точна евиденција

за секоја добиена донација и работете со волонтерите за да
обезбедите транспарентност. На овој начин ќе се погрижите да
нема злоупотреба и да нема причини за каква било недоверба на
јавноста.

3. Кога приоѓате на компаниите, ставете се на нивно место.

Запрашајте се: зошто некоја компанија би го подржала вашиот
проект? Некогаш е дури корисно и малку да ја усовршите идејата
врз основа на предлози што ги добивате од нив, а се разбира се
додека тоа не ја загрозува крајната цел на вашата инцијатива.
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“Додека сме ние, на нам е”
Моје Ножичко, Ножичко (Босна и Херцеговина)

Зима, 2017-та година. Во малото село Ножичко, во југозападниот дел на
општина Србац, во Република Српска, со денови врне снег. Данијела Божиќ
и Велимир Микулиќ со денови се јавуваат во општинската комунална служба
за чистење на патиштата, но патиштата остануваат завеани. Кога едно утро
за малку ќе доживеале сообраќајна несреќа поради мразот на патиштата,
решиле да го земат своето село во свои раце и го основале здружението
„Моје Ножичко“. Сеќавајќи се на тие почетоци, Велимир вели: „Ножичко за нас
е најубавото место на светот, но, како и секое село, и нашето има проблеми
кои поединецот не може сам да ги реши. Затоа ни требаше здружение кое ќе
се завзема за нас, го основавме, добро истраживме како може да функционира,
што можеме да постигнеме со него и започнавме акција!“. На првиот состанок
на здружението дојдоа 40 мештани, доволно да се фати залет и по долго
време работите да мрднат од мртва точка. Четири години подоцна, „Моје
Ножичко“ може да се пофали со голем шах за пензионери, игралиште за деца,
реновиран парк и асфалтиран пристап до стариот извор на вода за пиење,
нови клупи, корпи за отпадоци и сталаци за велосипеди, како и иницијативата
за проширување на селскиот дом. Токму последниот потфат беше дел од
програмата на Академијата за одржливост, чиј нов циклус бил лансиран во
2019 година од Фондацијата Мозаик.
Ножичани веќе на воведните тренинзи во рамките на програмата сфатиле
дека собирањето средства е ново име за сето она што дотогаш го правеле
самоуко и интуитивно. Имено, здружението секоја претходна иницијатива
ја финансирало со средства од заедницата, и вкупно инвестирало, на тој
начин собирани, дваесет илјади евра. Покрај паричните, често добивале и
донации во суровини, производи или волонтерска работа. Така, кога правеле
игралиште за деца, добиле дабовина за играчките од еден претприемач,
тобоган од локална компанија, лулашка од дијаспората и вешти раце
подготвени да помогнат од локалното население.
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Покрај тоа, после формирањето воспоставиле и доброволна членарина, која
денешните 255 членови редовно ја плаќаат, а често и ја надминуваат, знаејќи дека парите паметно ќе се потрошат. На прашањето како би го опишале
нивниот пристап кон фандрејзингот односно собирањето на средства,
Велимир вели: „Домаќински. Кога работите со заедницата, непосредноста
е од суштинско значение. Разговорот, лице в лице. Иако мештаните, на

пример, знаат сè што се случува, сепак сакаат да разговараат, да го
слушнат макар и истото, но од прва рака и со други зборови“.
На Академијата за одржливост, тие на своите техники им дадоа поширока,
методолошка рамка и се охрабрија во намерата да соберат пари за изградба
на помошна просторија за складирање, тоалети и полуотворена кујна при
Селскиот дом. Оваа идеја со години се протегнувала, одвреме-навреме,
како на седниците на здружението, така и низ комшилакот. Сите гледале нс
Домот како на гнездо на социјалниот живот на селото, едно место за сите
училишни настани, концерти, прослави, комеморации, предавања, хорови и
разни собири. Многупати зборувале за тоа што треба да се поправи, по кој
редослед, заедно ги кроеле и прекројувале нацртите на идниот план. Затоа,
кога конечно дошло време овој заеднички сон да стане реалност, логично
било целото село да се собере по тој повод. И како поинаку ако не со музика
и закуска.

Заедницата треба да осеќа дека баш таа
работи на решението, а не некој друг за неа.

вистинските потреби на луѓето. Затоа, здружувањето нè учи: прво, дека не
знам се и не можам сè да направам сам, туку дека треба да барам помош од
другите и второ, дека мора да ги дадеме нашите пари, време и труд за наше
добро.“ Во таа смисла. собирањето средства и денес се смета за единствен
начин здружението да опстане и животот на заедницата да се подобри. Само
со давање, велат тие, луѓето можат да развијат чувство за тоа што е општо
добро, кому му припаѓа и колку навистина вреди.
И додека ширум регионот слушаме за селата кои неминовно изумираат, ова
место со нешто повеќе од илјада жители благодарение на здружението „Моје
Ножичко“ живее нов живот. Наместо заклучок, Велимир вели: „Верувам дека
ова е добро решение за сите села. Мора да научиме меѓу себе да ги наоѓаме
оние кои во наше име ќе бараат решенија и ќе одат кај градоначалникот. И
треба да научиме дека најчесто никој нема да дојде да ги средува нашите
животи наместо нас, но и дека ништо не е невозможно - додека сме си ние, на
нам е“. Со други зборови, понекогаш дури и лоши вести како тоа дека никој
нема да дојде да го расчисти снегот. – може да биде воедно и таква вест што
ќе не зближи, зајакне и раздвижи.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
Во едно мало место како Ножичко, радосната вест брзо се раширила, така што
доволно бил еден ден целото село да дознае дека се подготвува хуманитарен
концерт. Затоа не беше ни чудо што таа топла априлска вечер Домот станува
преполн. За музиката беше задолжен гостинскиот ансамбл од Бања Лука,
кој цела ноќ свиреше, како што велат, „од Бах до севдалинки“, а на менито
имаше рибја чорба, зготвена во голем казан за сите гости. Ножичани уживаа,
се дружеа и правеа нови планови што се ќе можат да организираат во Домот
штом ќе го средат. Со помош на донациите од таа вечер, но и доплнителните
придонеси од локалните бизнисмени, здружението ја собра целната сума,
која Фондацијата Мозаик ја удвои и со која набргу потоа заедно го започнаа
реновирањето.
Оваа иницијатива, под симболично име „Моето Ножичко - мојот дом“, е
пример за тоа како здружението и заедницата можат да работат заедно на
секој чекор: од првичната идеја, преку финансирање, па сè до реализација.
За овој нераскинлив однос велат основачите на здружението: „Граѓанските
организации не се одвоени од заедницата, тие се едно и едно без друго не
можат. Освен тоа, овие организации се невладини, што е многу важно
бидејќи владата често нема дух, слух, па дури и интерес да ги задоволи

1. Ускладете ги вашите цели со желбите на заедницата. Целта
треба да се избере така што секој член на заедницата може да
каже: „ Да, и би сакал еднаш засекогаш да се реши!“
2. Имајте припремени одговори. Иако можеби сте најдобро

запознаени со темата за која барате поддршка, ставете се во
кожата на пошироката заедница и предвидете што може да
ве прашаат. Без пелтечење, без „Ќе ве известам утре“ или „Ќе
видиме“. Заедницата треба да види дека милеле и дека повеќето
локални жители ќе може да имаат корист од вашата идеја

.3. Правете краткорочни цели. Или поделете ги долгите на
пократки, бидејќи брзото реализирање раѓа доверба во заедницата.
Ако лужето ги видат резултатите брзо после донацијата, ќе сакаат да
продолжат да ве поддржуваат.
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“Добар звук далеку се слуша”
Младински културен центар, Херцег Нови (Црна Гора)

Херцег Нови го сочинуваат голем број уметници и креативци, кои поради
недостаток на инфраструктура и јавна поддршка со години го напуштаат
градот или едноставно се откажуваат од креативната работа. Со желба
да застанат на патот на тој тренд и да ја подигнат општествената свест за
значењето на културата, неколку млади од Новљан решија во 2012 година
да се самороганизираат и формираат институција под името Младински
културен центар. Почнаа сами и, како што велат, „на мускули“, дарувајќи свои
музички инструменти и герилски напори за организирање на концертиte.
Но, многу брзо ги освоија ушите, срцата и поддршката на своите сограѓани.
„Тоа е еден од најубавите примери за поврзаноста на граѓанската организација и заедницата. Почнавме да промовираме млада, независна
сцена и набрзо го освоивме вниманието на јавноста која сакаше да ни
помогне. Така, на пример, добивме бело платно за проекции од стариот
воен гарнизон, мебел од хотел што се затвора, а од нашите сограѓани
стара опрема и звучници. Затоа велиме дека го започнавме Младинскиот
културен центар, но целата заедница го крена на нозе.“ - се сеќава Наташа
Дендиќ, една од основачите на организацијата.

Луѓето не се навикнати да донираат за
култура, бидејќи им се чини дека тоа не
е итно - но креативноста, изразувањето
и поврзувањето преку уметноста се
фундаментална потреба.
Веќе во првите години се покажа дека во Херцег Нови има желба за свеж звук,
а каде што има желба треба да има и простор. Идејата за Отворен градски
простор за музички проби и студио не беше нова, но беше вистинска. Во
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него се споија сите аспирации на младите да создаваат своја музика, да
се дружат, експериментираат и да ги развиваат талентите вон рамките
на формалното образование. Во 2018 година се пријавија на Академијата
за одржливост во желба да ја спроведат оваа идеја. „Теоретскиот дел на
Академијата беше многу добар. Приказните за организациите ни беа
фасцинантни. Вооружени со знаење и ревност, сакавме да видиме што
може да се направи“, се сеќава Ведран Крниќ, ко-основач на Центарот.
Водени од верувањето дека музиката треба да се бори со музика, тие дојдоа
на идеја да организираат два, жанровски различни донаторски концерти
во самото срце на градот.
„Малите места имаат многу тешкотии, но рекламирањето не е една од
нив. Згора на тоа, секоја активност е многу лесно да се разгласи.“ - велат од
организацијата. Доволно беше да се покрие градот со постери, дизајнирани

од локален уметник, да се рашири веста преку локалните портали и медиуми,
а младите да се поканат преку социјалните мрежи. Затоа и не беше чудно
што таа вечер во прекрасниот амфитеатар на градскиот театар се собраа
неколку стотици Новљани за да ги слушнат младите надежи на електронската
музика. „За многумина ова беше прв пат да изведат авторски дела, а потоа
луѓето ни приоѓаа изненадени што има толку многу млади луѓе кои сами си
прават музика“, се сеќава Наташа. Младинскиот културен центар уште од
почетокот се бореше уметноста и културата да бидат достапни за сите, па
одлучија влезот на концертите да биде бесплатен, а донациите оставени на
добрата волја на граѓаните. „На наше изненадување, донираа главно деца.
Иако сите беа млади луѓе без некои значителни финансии, очигледно е дека
толку многу сакаа да се отвори музичката соба, што беа подготвени да го
дадат тоа што го немаат.“ – додава Ведран.
Вториот концерт имаше сосема поинаква атмосфера. Низ шармантните улици на стариот град приредија феноменална акустична свирка, покажувајќи
дека има добра музика од секој жанр и сентимент. Со мелодичните звуци
на гитарата таа вечер ја освоија и повозрасната публика, собраа дополнителни средства, но и покажаа што може градот да пружи доколку
заживее поддршката за независната културна сцена.
Остатокот од сумата им ја донираа локални бизнисмени и угостители, а
Фондот за активно граѓанство ја удвои таа сума. „Со концертите постигнавме три важни работи: го покажавме потенцијалот на Младинскиот
културен центар и независната сцена, афирмиравме млади музичари и
успеавме да собереме добар дел донации за музичката соба за проби.“ – го
резимираат својот успех Наташа и Ведран. Тие одамна купиле инструменти,
потребна опрема и опрема за снимање звук, а во моментов чекаат
официјална согласност од градот една просторија од Домот на младите да
ја претворат во долгоочекуваната Отворена музичка соба.
Иако често не бива лесно да се соберат средства за култура и уметност,
Ведран истакнува дека нивната кампања постигнала напредок и нагласува
зошто е важно да се донира за вакви идеи: „Ако секогаш одговараме само на
основните потреби, ќе опстанеме, но како ќе биде, квалитет на живот и
каков ќе биде животот во градот? Културата не е нешто туѓо и изолирано;
тоа е нешто убаво да се има, но не задолжително. А сепак директно и силно
влијае на менталното и социјалното здравје на една заедница.“ А примерот
на Младинскиот културен центар несомнено нè учи дека, штом ќе решиме
да се бориме за музика, добар звук се слуша далеку.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Мора да имате образован и добро подготвен тим. Ако
сте добро упатени, нема да има поголеми изненадувања.

2. Кампањата треба да биде добро брендирана. Идејата,

изборот на зборови, графичката презентација ќе и дадат на
вашата цел повисоко значење и ќе ја направат препознатлива.

3. Одржувајте ја јавноста информирана за активностите и
напредокот. Тоа ќе изгради доверба.

“Кога е бал – нека е бал”
Окулар, Ќиќевац (Србија)

„Ако работиш од срце, ќе успееш, дури и цел свет да збори дека си луд!“ – со
насмевка велат од организацијата „Окулар“. Во 2015 година, можеби беше
стварно лудо да се замисли здружение кое ќе собере над 500 млади луѓе од
една област, ќе ја шири идејата за инклузија и силно ќе го поттикне активизмот
на децата и младите. Денес, „по битката“, сето тоа изгледа сосема природно,
но почетоците не беа лесни. Здружението првично собираше средства за
своите активности со помош на поголеми организации и мрежи, но и покрај
тоа што имаше малку проекти, секој доби голем публицитет. Одбележувањето на Денот на човековите права, игрите без граници наречени Спорт за
сите, како и првото инклузивно игралиште во Србија одекнаа толку многу
што, како што велат, во 2018 година немало човек во околината што не
слушнал за „Окулар“.

Звучи како клише, но така е: не се откажувај и
секогаш ќе најдеш поддршка. Бидете упорни
и направете се да им биде невозможно да
ве игнорираат.
Како што организацијата полека растеше, се појави потребата за сопствен
простор. Сакаа тоа да биде повеќе од канцеларија: да биде место каде што
ќе живее организацијата, каде што волонтерите и децата ќе се дружат и
преговараат. Да биде инклузивен детски дом. Како резултат на страсно
залагање, во 2019 година, тие успеаја да добијат на употреба ресторан во
центарот на Ќиќевац, кој требаше да се реновира и опреми. Во вистинско
време, тие аплицираат за Академијата за одржливост на Фондацијата Траг.
„Да ја немаше таа објава и да не се пријавивме, никогаш во животот немаше
да ни падне на памет. Тоа беше и ќе остане еден од најкорисните тренинзи
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на кои сме биле“, се присетува Александра Милутиновиќ од „Окулар“.
Тие почнаа да собираат средства благодарение на подароците што ги
направија децата: меѓу нив имаше лицидерски срца, привезоци и ситни
предмети, за кои минувачите можеа да донираат по свој избор. Насекаде
поставуваа штанд, нудеа на познаници, продаваа од продавница до
продавница, а набрзо, кога веќе тоа не донесе резултат, решија да се
опробаат во Врњачка Бања. Поголемото место им изгледало како поголема
можност, но набрзо се покажало дека и таму донирале само оние кои веќе
ја следеле нивната работа. Потоа ја потврдија лекцијата од Академијата - Кој
те знае, тој ти дава! - и цврсто решени да најдат нов начин за поврзување
со нивната заедница. Тие веќе немаа луксуз да трошат време и енергија на
мали акции. Мораше да биде нешто големо, идеја толку луда што не можеше
да пропадне. Првиот бал во историјата на Ќиќевац.
Да беше само забава или свирка, идејата немаше да биде, ни пола, толку
успешна. Единствено идејата за бал беше толку храбра, величествена и
невидена за ова мало место од десет илјади жители што едноставно никој
не сакаше да пропушти. И навистина, таа вечер, во мај 2019 година, на
добротворниот бал во новоотворениот, и во последен момент украсениот

хотел, од глава до пети пристигнаа сите влијателни локални жители, успешни
претприемачи и претставници на компании од Ќиќевац и околината. Некои
беа поканети лично, други беа контактирани со примена на техниката „некој
знае некого, кој знае некого“, а други пак сами се поканија себеси. Сите ги
пречека украсена сала, богата услуга и феноменална музика. Забавата
можеше да започне.
За да соберат што повеќе пари, ништо не препуштиле на случајноста. Дел
од донациите ги добивале со продажба на билети, но осмислиле и други
активности за донаторите, од кои едната сепак го „украла шоуто“. Станува
збор за јавна лицитација на која секој гостин можеше да „купи“ симболични
цигли, плочки, прозорци и плочки за идните простории на „Окулар“. Уште
од првата тула донаторите се натпреварувале кој ќе даде повеќе, чии ќе
бидат столбовите, кој ќе ја потпише вратата и кој ќе одговара за оџакот.
Секое парче од оваа симболична Инклузивна куќа, од темел до кров, набрзо
го носеше името на барем еден донатор.
Покрај тоа, тие одржаа и тивка аукција на слики од деца, млади со попреченост,
уметнички фотографии, па дури и градоначалникот - сликар во слободното
време - ги донира своите дела за таа пригода. На нивно изненадување, сите
уметнички дела на крајот ги купил самиот хотел, чии ѕидови и денес ги красат.
Ги изненадил и претседателот на соседната општина Варварин, кој деновите
пред балот собирал донации од своите сограѓани, и им донел голема сума.
Балот траеше до ситните часови, а додека гостите се забавуваа и танцуваа
како никогаш досега, фотографот неуморно го овековечи секој момент,
а на крајот на вечерта реши да го донира целиот приход од продадените
фотографии.
Долго време после таа ноќ, целиот крај ечеше за балот во Ќиќевац, а донациите
продолжија да пристигнуваат. Се испостави дека организацијата собрала
уште повеќе пари од луѓе кои не биле на балот, но сепак сакале да дадат свој
придонес, отколку од самите гости. Кога сите конфети конечно се средија, а
линијата беше подвлечена, „Окулар“ успеа да ја надмине поставената бројка
и да добие уште толку од фондацијата Траг. Благодарение на собраните
средства, тие не само што го опремија просторот, туку и продолжија да ги
финансираат своите акции. Балот и денес се памети и прераскажува, исто
како лекцијата дека ако имате намера да го промените светот, да ги движите
луѓето и да направите нешто навистина големо, понекогаш не смеете да се
согласите на ништо помалку од лудо храбра идеја. Со други зборови, кога е
бал - нека биде бал!

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Не е точно дека не може. Во една од најсиромашните

општини во Србија собравме голема сума пари. Ако можевме
ние, секој може.

2. Секоја акција ќе ви донесе или средства или пријатели,
а двата подарока се вредни. Така нашите улични акции собраа помалку пари, но ни донесоа волонтери и корисници.

3. Секогаш прашувајте. Доколку побарате поддршка, може
да ви донира или да ја прошири понатаму. Но, ако не прашате,
оние кои можеби ќе сакаат да ви се придружат сигурно ќе
поминат покрај вас.

“Филантропијата се вежба”
Проект Среќа, Скопје (Северна Македонија)

Кристина Арнаудова порано беше пејачка, која во слободно време се
занимаваше со хуманитарна работа. Со текот на времето, филантропијата
прерасна во нејзина вокација, а пеењето стана хоби. Клучната пресвртница
се случи на последниот ден од 2015 година, кога во деветтиот месец од
бременоста го основа здружението Проект среќа. Таа вели дека идејата
настанала во „пет до дванаесет“, но и во вистинско време, бидејќи никогаш
не е доцна да се поддржи образованието и развојот на децата и младите од
социјално загрозените категории на општеството, сиромашните семејства
или оддалечените и рурални средини. Според достапните податоци, дури
половина од децата во Северна Македонија немаат еднакви можности,
пристап до неформално образование и нови технологии, а голем дел од нив
живеат на работ на егзистенција.

Никој не може да направи сè, но секој може да
направи нешто.
Од 2015 година до денес, проектот Happiness Project разви база од 1.200 вакви
деца низ целата земја, прими над 3.000 донации, подели или инвестираше
над 160.000 евра и донесе, како што кажува називот, среќа - на децата,
родителите, општеството и на самата Кристина. Притоа успеале да
искристализираат кои се главните потреби на децата по маргините: „Обично
се снаоѓаат за основни работи, но им недостига се друго, се што е нормално
за другите деца. Тие не одат на спортски активности, балет, кино, театар,
дополнителни часови, културни настани... А се тоа се можности да ги
истражувате вашите интереси, да развивате некој талент, да се дружите и
да стекнете самодоверба“. Овие потреби беа почетна точка на сите активности на здружението, па имаше бесплатни летни кампови за децата кои не
можат да си дозволат летен одмор, бесплатно драмско студио за оние
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кои ги привлекува сцената и на крајот - бесплатно музичко училиште.
Имајќи ја оваа последна идеја на ум, тие се пријавија во 2019 година
на конкурсот на Академијата за одржливост организиран од ХОРУС.
Училиштето со шармантно име „Гитари, типки и свирки“ е замислено така
да обезбедува редовни часови по пијано и гитара, дури и два пати неделно,
за маргинализираните деца на возраст од седум до четиринаесет години.
Години пред тоа, Кристина ги финансираше сите проекти со собирање
средства во заедницата, најчесто од компании. Оттука, не е чудно што
таа беше пречекана на Академијата за одржливост со зборовите: „Па,
ти можеш овде да предаваш“. Затоа по Академијата почнаа да собираат
средства посигурно од кога било досега. Тие прво се обратија до медиумите.
Неколку радио настапи, ТВ емисии и огласи во весници беа доволни да ја
заинтересираат јавноста. Потоа ги контактирале компаниите по електронска
пошта, за кои процениле дека ќе бидат заинтересирани да донираат. Со
оние компании кои навистина ја изразија својата љубопитност да слушнат
повеќе за проектот, закажаа состаноци, на кои во живо им ја доближија
идејата, го објаснија нејзиното значење и пренесоа дел од нивниот
ентузијазам. Од дваесетте компании од почетокот, пет го поддржаа проектот,
но и тоа беше повеќе од доволно здружението да ја надмине целната сума
за 50 проценти. Иако оваа техника само на прв поглед изгледа едноставна,
Кристина ја откри тајната на нејзиниот пристап: „Секогаш ми велат дека тоа
не помага, дека никој не чита такви мејлови и дека залудно се трудам. Но,
не се согласувам, тоа функционира, само треба да знаете што да очекувате.

Имаме список на компании. Ако собираме за училишна опрема, им пишуваме
на сите фирми што изработуваат додатоци или издаваат учебници.
Ако правиме новогодишни пакетчиња, ги контактираме фирмите што
произведуваат играчки и слатки. Дополнително, праќаме во просек по 100
мејлови, од кои понекогаш одговараат само десет компании, но и тие десет
се доволни за реализација на еден проект“.
Покрај паричните донации, тие добија и две гитари на подарок од
поранешните колешки на Кристина. Откако ХОРУС ги удвои средствата,
го опремија постоечкиот простор со инструменти и придружна опрема,
ангажираа професори и почнаа со работа. На свеченото отворање беа
поканети сите донатори и добија благодарници, а децата за таа прилика
подготвија дури и мал настан и ги изведоа првите нумери.
Низ „Гитари, дирки и свирки“ оттогаш поминале вкупно педесет деца.
Многумина од нив подоцна се запишаа во средно музичко училиште и
продолжија да се занимаваат со музика, а самиот проект од оваа година
е поддржан од Министерството за култура. За ова испреплетување на
образовниот систем и граѓанските организации кои се занимаваат со
децата, Кристина додава: „Неформалното образование треба да стане дел
од формалното. Всушност, можеби е поважно. На училиште децата учат
факти, но не учат ништо за себе. Само преку можноста да го истражат
и развијат својот потенцијал, тие учат кои се, што можат да прават и
што сакаат“. И навистина, ако Кристина и нејзините колеги научиле нешто
за работата на неформалното образование на социјално загрозените деца,
тоа е дека откако ќе излезат на сцена, ќе научат нова песна или ќе откријат
некој талент, тие деца веќе не се истите. Тие се посилни, похрабри и доволно
самоуверени за да бидат тоа што се и како такви стануваат рамноправни
членови на заедницата. Со други зборови, преку вакви проекти општеството
на некој начин ги коригира своите системски недостатоци и повторно ги
зајакнува и интегрира маргинализираните групи. Ако ги прашате луѓето
од Проектот Среќа, собирањето средства овде игра клучна улога: „Да,
собирањето средства е важно поради донациите и поддршката, поради
слободата што ја дава во врска со финансирањето на проектот и поради
можноста да започнете разговор за важни прашања. Сепак, тоа е и начин
да работиме на филантропијата. Дека сите ние практикуваме емпатија и
алтруизам повторно и повторно, додека не ги практикуваме толку добро,
таа филантропија утре доаѓа кај нашите деца како сосема природна
реакција“. Исто како и секој кој посветува денови и месеци на совладување
на некој инструмент, еден ден мелодијата едноставно му „влегува во прсти“.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Идејата е важна. Тоа може да биде нешто што досега не
е направено, што е многу неопходно и што звучи одлично на
првата топка.
2. Изберете донатори мудро. Ако работите на проект на

тема, истражувајте и контактирајте со компании чиј бизнис е
во истата област.

3. Секогаш трудете се да оставите впечаток на
професионализам. Вистина е дека никој не сака да дава
пари на „аматери“. На пример, професионално е да се испрати
документот за меморандумот на организацијата или проектот
и од официјална, пристојна адреса на е-пошта.
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“Час по практична настава”
Надеж за живот, Приштина (Косово)

Година 1999-та. Војната во Косово е завршена, додека изградбата на
граѓанското општество допрва требало да започне. Група студенти
формираат организација која би обезбедила итна, неопходна помош
за ранливите и сиромашните, кои ги имало толку многу што системот
не успевал да се грижи за нив. Тие на организацијата и го даваат името
„Shpresa e Jetës“, што на албански значи „Надеж во животот“, како знак на
решителноста да ја вратат надежта на лицата на децата и родителите. Во
првите години нивната работа била фокусирана на собирање и донирање
на основните потребштини, како што се храна, облека, средства за хигиена
и лекови, со цел понатаму и со текот на времето да се преориентираат кон
образованието на децата. На прашањето зошто образованието, Бернардет
Палучај Лекај (Bernardete Palucaj Lekaj), една од основачите на здружението,
одговори: „Образованието е долгорочна форма на давање. Итните донации, се разбира, секогаш ќе бидат неопходни и значајни, но подлабоките
промени бараат од нас да ги надминеме нив и да се обидеме нешто системски
да промениме.“ На почетокот, сојузници наоѓале меѓу своите познаници и
пријатели кои донирале разни производи, облека или своето време преку
волонтирање. Сепак, тие набрзо сфатија дека ќе мора да научат повеќе за
собирањето средства за да имаат добар старт и да ги спроведат во дело дури
и идеите кои бараа повеќе за нивната реализација.
Една таква идеја се роди во 2018 година, од желбата да 240 деца кои беа
претежно од семејства со кои организацијата веќе соработуваше, спремни да
го дочекаат почетокот на новата учебна година. Со огромна желба да научат
што повеќе, аплицираат на Академијата за одржливост организирана од
Форумот за граѓански иницијативи. За програмата и тренинзите Бернардет
вели: „Тогаш сфативме дека има многу различни начини да се соберат
пари. Можете да организирате настан, да одите од врата до врата, да
вклучите познати личности, да ги искористите социјалните мрежи… Има
безброј начини, трикот е да го изберете оној кој е најпогоден за вашата
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цел и вашата заедница.“ Најдобар начин за нив, се испоставува, бил да
контактираат со локалните компании и граѓаните. Направија долга листа на
потенцијални донатори и решија да одат по ред, од врата до врата. На секој
сопственик, директор и менаџер на компанијата што одвоил малку време
да ги сослуша, му го објаснија значението на пристапот до образованието и
поддршката од заедницата за децата од маргините. Таа приказна, како што
велат, ја повториле над педесет пати, во исто толку фирми. „Не бевме мрзливи
затоа што сфативме дека собирањето средства е всушност начин да
се вклучи заедницата во решавањето на заедничките проблеми. Тоа не е
само техника на собирање пари, туку и начин граѓаните и компаниите да
дознаат како живеат нивните сограѓани, што се случува во Приштина,
колку системската поддршка за загрозените не е доволна и колку е важно да
се вклучат и тие“, додаде Бернардета.

Кога размислувате како да почнете да
собирате пари, почнете од крајот. Целта ќе ги
одреди вашата порака, канали и публика.
Иако собраа речиси целна сума преку корпоративни донации, тие не
застанаа тука. Тие решија да се свртат кон друга важна група потенцијални
донатори: родителите. За таа цел на главниот плоштад во Приштина
организираа целодневен настан со бројни активности за најмладите. Децата играа, сликаа, цртаа, читаа, пееја и едноставно беа деца, а нивното
невнимание ги поттикна родителите да замислат како децата на кои случајно
им е исполнето детството со грижи. На крајот на денот кутијата за доброволни донации беше полна. Набргу откако ја собраа целната сума, Форумот за

граѓански иницијативи ги удвои нивните пари, со што им овозможи на 240
деца од малцинските етнички групи и сиромашните семејства да ја добијат
потребната училишна опрема, учебници и еднаквата шанси за образование.
„Собирањето средства во заедницата беше нешто сосема ново за нас како
организација и се покажа како неопходно. Дури и кога сте финансирани
од некој проект, како ние, во текот на работата секогаш попатно се
наметнува нешто, некоја нова идеја или потреба, која проектот не може да
ја покрие. Затоа е важно да знаете како да ја поттикнете и заедницата и за
такви, спонтани реакции“, потсетува Бернардет.
Денеска тие си наоѓаат безброј пропусти во нивниот прв потфат за собирање
средства, посочувајќи дека требало да имаат пообемна кампања, подобро
да се промовираат на социјалните мрежи, да ги вклучат познатите личности
или да се насочат исклучиво кон поголеми компании. Но, како и секогаш кога
се учи нова вештина, секоја грешка е всушност лекција. И некои лекции се
научуваат, не толку во училиштата, ниту на тренинзите, колку меѓу луѓето.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Не заборавајте на тоа дека бие барате помош, но исто
така им давате и можност на луѓето да направат нешто
добро. Ова не е мала работа, бидејќи сите на крајот сме
благодарни и среќни што некому сме помогнале.
2. Луѓето треба да слушнат за вас дури и пред да

побарате од нив донации. Тие ќе бидат поподготвени за
донации ако веќе се запознаени со вашата работа, отколку
ако ве видат за прв пат. Ако веќе сте присутни во заедницата,
не двоумете се да контактирате со оние кои ја следат вашата
работа и и познавачи на вашите напори.

3. Бидете јасни и комуникативни на своите канали.
Дозволете им на сите лесно и веднаш да откријат што
правите и како можат да ве поддржат.
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“Долг пат од три чекори”
Утре е нов ден, Велика Кладуша (Босна и Херцеговина)

„Еден од најдобрите лекови за болеста е да се има друштво. Да се биде со
луѓе кои поминале низ истото. Споделете го вашиот страв и вознемиреност со некој што ве разбира“. Вака една од познатите“ хероини на
Кладушка „ја опишува важноста на здружението“ Утре е нов ден „во животот
на сите на кои имаат дијагноза на дијагностицирана малигна болест во оваа
градот. За жал, ги има многу. Иако Велика Кладуша, спротивно на името, е
мало место со близу седум илјади жители, според податоците на локалниот
Здравствен дом има дури 250 заболени од рак. Еден од нив беше сопругот
на Насија Џихановиќ, основачот на ова здружение. По тешка борба се
завршило со неговата смрт во 2016 година, а Насија реши да направи се
што е во нејзина моќ никој во Велика Кладуша повеќе да не минува сам низ
такво искуство. Не е доволно само да се каже дека успеала во тоа: денес
здружението собира над 400 луѓе, главно жени, и има бројни хуманитарни
акции, стручни предавања и - не помалку важно - многу денови поминати
во разговор, дружење и смеење.

Да бидеш нечиј некој некаде, без причина, за
мене е целосен животен смисол.
„Здружението го именувавме по стихот на Доне Арес, „Утре е нов ден / и cлабa,
појака сум“. Сакавме да им порачаме на сите кои поминуваат низ каква било
форма на оваа опака болест да не се откажуваат, дури и во најтешките
моменти. Да не се плашат од долгата и неизвесна борба што е пред нив,
туку да бијат битка по битка, ден за ден и рамо до рамо со нас“, вели Насија.
Таа секојдневна поддршка беше главниот столб на проектот „Мојот живот
не е рак“, со кој аплицираа за програмата Академија за одржливост во 2019
година, организирана од Фондацијата Мозаик. Целта беше едноставна: да
се соберат средства за психолошкото советување, предавањата за здрави
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животни навики и работилниците за декупаж станат постојани активности на
здружението. На прашањето зошто ги избрале овие три ставки, Насија вели:
„Образованието е важно и за превенција и за закрепнување, психолошката
поддршка е клучна за зајакнување, а креативноста е исто така еден вид
терапија. Декупаж техниката ја научивме од една членка, а на сите ни
донесе не само забава и чувство на корисност, туку со текот на времето
и стана и дополнителен извор на приход за лекување.“ И пред Академијата
за одржливост, собирањето средства во заедницата не било воопшто туѓо
за нив. Напротив, од самото формирање собирале пари за помош на болните,
но и за самата работа на здружението, од донации преку социјалните
мрежи, акции на улици, но и во директен контакт со фирмите и локалната
самоуправа. Со текот на годините, целиот кантон станал информиран за
овие весели и борбени жени и имал можност да се увери во нивните напори.
Затоа, кога дојде на ред Академијата, тие немаа недоумици околу тоа како
да ја спроведат оваа идеја. Тргнаа по изгазена патека.
Прв чекор: проширете ја веста за акцијата. „Во Велика Кладуша сигурно нема
човек кој не слуша локално радио. За среќа, имаме одлична соработка со
нив. Секогаш се спремни и сакаат да ги пренесат нашите повици, а многу
често е доволно само да напишеме жиро-сметка на парче хартија, како и
целта за која се собраат пари, они да го прочитаат напишаното и луѓето
да реагираат и донираат.“ Така беше и сега: ја објавија едноставната порака дека само со заеднички напор можеме да стигнеме до целта и дека
затоа и најмала донација може многу да значи. Нивниот повик набрзо даде
резултати и почнаа да пристигнуваат првите уплати.
Следуваше вториот чекор: обраќање на компаниите. Тие стапија во контакт
со Здружението на стопанственици а преку нив, со сите компании членки,
им испратија мејл со барање за донација. Повеќето стопанственици ја
поддржуваа нивната работа, од порано, и чувствуваа потреба да го сторат

истото и сега. Затоа и не чуди што истиот ден многумина одговориле, на
испратените е-пораки, со директна уплата и што на крајот се покажа дека
најголем дел од средствата се собрани преку корпоративни донации.
Уште малку им недостасувало да ја достигнат целната сума и направиле уште
еден, последен чекор: да излезат меѓу светот и да споделат нешто убаво со
него. Здружението „Утре е нов ден“ било и останало познато по Колачијада,
хуманитарни акции на собирање пари преку продажба на неодоливи
колачи. Така, на тој сончев април жителите на Велика Кладуша можеа да се
засладат со пити, палачинки, колачи, баклави, урмашица и други слатки, а
воедно и да остават донација за понатамошната работа на здружението.
Дека тие целосно ги освоија срцата и непцата на гурманите доволно говори
и податокот дека еден симпатизер ги ангажирал како кетеринг сервис за
неговиот деловен настан.
Овие три чекори беа доволни за здружението да собере средства, кои
Фондацијата Мозаик набрзо ги дуплира. Од расположливите пари набавија
суровини за декупаж, организираа десетина многу посетени предавања на
тема исхрана, штетноста од пушењето и превенција од рак, но отворија и
психолошко советувалиште. Овој проект им овозможи секој ден да бидат
тука еден за друг. Денес, нивната приказна можеби, некому од страна,
изгледа премногу едноставна за да биде возможна, но вистината е дека
овие три чекори можеа да претставуваат само крај на патувањето од илјада
миљи. Со други зборови, беа потребни многу години за да се соберат овие
пари за помалку од месец и пол.. Завршувајќи ја својата приказна, Насија
зборува за тоа: „Тајната на нашиот успех е довербата. Никогаш не сме се
мешале во политиката, никого не сме излажале, никого не сме изневериле.
Луѓето повторно и повторно гледаа дека работиме многу и правиме важна
работа. Вистина е дека луѓето од овие простори можда нема лесно да ги
отворат вратите, но откако ќе се уверат дека можат да ви веруваат,
секогаш ги оставаат малку подотворени“.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Запомнете: заедницата ги гледа сите корисници како

претставници на здружението. Ако сте навистина битни за
вашите членови во животот, тие самите ќе зборуваат за тоа и
на тој начин ќе пренесуваат добри зборови.

2. Работете транспарентно. Поделете со јавноста што сте
сработиле со секоја добиена донација.

3. Најдете го најважниот канал за комуникација во вашата
заедница. Откако ќе го откриете, искористете го максимумот. Во
нашиот случај, тоа беше локалното радио.

“Добро завршено домашно”
ИМКА, Битола (Северна Македонија)

ИМКА, познатиот диско хит од осумдесетите, но и една од најстарите и
најголеми младински организации во светот. Основано во 1844 година во
Лондон, среде индустријализацијата, со цел да се подготват младите за
создавање похумано општество, Young Men’s Christian Association односно
Христијанското здружение на млади речиси два века подоцна, според
многумина, сè уште се смета за една од првите организации на граѓанското
општество. Денес, има близу милион волонтери во дури 119 земји ширум
светот. Една од нив е Северна Македонија, со две здруженија на ИМКА,
во Скопје и во Битола. Огранокот Битола е основан во 2001 година како
неформален, неверски и непрофитен младински клуб. Во првите десет
години организираше бројни музички, филмски и спортски активности
и кампови за млади, финансирани главно со поддршка на програмите на
Европската Унија. Во 2010 година се случија две пресвртни точки: летните
младински кампови станаа нивна главна активност, а во исто време
се интензивираше соработката со Мировниот корпус и Амбасадата на
Соединетите Американски Држави во Северна Македонија. Оваа соработка,
како што вели еден од основачите, Виктор Илиев, многу го променила
начинот на работење: „Тогаш работевме од денес за утре, од проект до
проект, од грант до грант. Работејќи со нив научивме дека е неопходно
да се прават долгорочни планови, дека денес мора да сееме нешто што ќе
порасне и даде плод за пет години, за да стекнеме извесна стабилност“.
Така, малку по малку, тие почнаа да учат како да бараат финансиски
средства од компаниите, како начин на кој би се обезбедила поодржлива
форма на финансирање за нивната организација. Иако Виктор, како што
вели, бил голем песимист, со поддршка на американскиот амбасадор,
успеале да развијат голема мрежа на потенцијални донатори. Тие со години
организирале настан за собирање средства наречен „Чај со амбасадорот“,
на кој присуствуваа многу претприемачи, извршни директори и маркетинг
менаџери на компании низ Северна Македонија. Од организацијата
отворено признаваат: „На почетокот компаниите се одзиваа затоа што
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им се јавуваше самиот амбасадор, но како што го градевме меѓусебниот
однос, со текот на времето, тие почнаа да донираат поради нас. Вистина
е дека звучните имиња можат да ви отворат врати или да ве поврзат
со донатори, но никој нема да ви даде пари само по препорака. Мора да ја
стекнете нивната доверба“. За да го искористат целосниот потенцијал на
секоја можност што им се укажала, тие на почетокот решиле на состаноците
секогаш да доаѓаат добро подготвени. Нивното главно оружје било
истражувањето. Многу пред да се ракуваат и да се сретнат со кој било
донатор, знаеле кој одлучува, што ги интересира, како работи компанијата,
кои се нивните проекти за општествена одговорност, како и нивните
вредности, буџети и очекувања.

Најголемата грешка која организциите ја
прават е неинформираноста. Бидете бубалица
и завршете го домашното.
„Треба да ја завршите домашната задача. Мора да ја знаете позадината
за да можете да преговарате. Затоа истражувавме дење и ноќе, пребарувавме Линкедин, се претплативме на деловни списанија и портали,
наоѓавме публикации, одевме на настаните во Стопанската комора и ја
дополнувавме нашата база со секоја нова информација.“ – посочува Виктор.
Иако првично секоја десетта компанија донираше средства, за ИМКА
Битола и тоа беше огромен чекор напред. Тоа им донесе можност да не
зависат камповите само од грантови, туку делумно истите и на друг начин
да ги финансираат. Во текот на наредните години тој број растел, како и
нивното знаење, мрежата на донатори, но и, како што тврдат, културата на
корпоративна филантропија во земјава: „Секогаш споделувавме примери на

добра практика од други земји со домашните компании и разговаравме со
нив за важноста да се донира за општо добро. Сакаме да кажеме дека покрај
нашите, ги развивме и нивните капацитети“.
Академијата за одржливост за 2019 година само потврди дека тие одат во
вистинската насока и им даде дополнителен ветер во грб. Нивната цел беше
да соберат дел од средствата за летниот младински камп и во исто време да
продолжат да ги зајакнуваат врските со бизнис заедницата. Прво организираа
годишен корпоративен настан и на коктелот ги собраа и компаниите со
кои веќе соработуваа но и некои нови луѓе. Од 120 најголеми компании
до кои испратија покана, на средбата дојдоа претставници од дури шеесет.
Организацијата им ја презентираше својата работа, ги запозна младите
учесници на кампот и јавно им се заблагодари на претходните донатори,
така што на крајот на денот потенцијалните донатори се здобија со јасен
впечаток што може да очекуваат. Немаше одмор по забавата. Следуваше
праќање на стотици мејлови и телефонски повици до компаниите, што
беше одамна научена лекција: „Статистиката е немилосрдна. Во просек,
само 10% од пораките што ги испраќате добиваат одговор. Тоа значи дека
треба да испраќате над илјада мејли годишно за да станете одржливи.“
Силните состаноци, преговори и покани вродија со плод. ИМКА Битола ја
собра целната сума, која беше двојно зголемена од ХОРУС, и се обезбеди
значителен дел од буџетот за организирање на кампот.
Како некој кој има големо искуство со различни видови финансирање на
организации, на крајот Виктор низ насмевка вели: „Ако мене ме прашувате,
финансирањето проекти е како државна работа. Безбедно е, полно со
бирократија, но нема раст и слобода. Од друга страна, собирањето средства
е како претприемништвото. Предизвикувачко, тешко, променливо, но
интересно и исполнувачко. Можеби најдобро ќе е рамнотежата меѓу двете,
всушност.“ Меѓутоа, како и во сè друго, истражувањето и добрата припрема
се лек против несигурноста при собирањето средства. Тоа барем е извесно.

СОВЕТИ ОД ПРВА РАКА:
1. Срушете ги психолошките бариери. Ако свесно или

несвесно чувствувате срам да барате средства, тоа ќе влијае
на вашата отвореност и решителност, но и на мотивацијата на
донаторите да ве поддржат. Треба да научите да пристапите
на донаторите како на еднакви со вас, а не како се осеќате
инфериорни.

2. Морате да имате квантитет за да добиете квалитет.

Навикнете се на одбивање - повеќето нема да одговорат на
вашата е-пошта или повик и не го доживувајте тоа лично.
Доволно ви е помал број, и да имате добра соработка со нив

3. Секогаш испратете извештај откако ќе примите

донација. Тоа може да биде видео презентација а и
фотографии, со лого на спонзорот, приказна и појаснување
за тоа што сте успеале да постигнете со добиените донации.
Малку организации го прават тоа а секој донатор го цени.
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“Почни таму кај што си,
со тоа што имаш”
Женски центар Милица, Врњачка бања (Србија)
„Како жена со искуство од рак на дојка, ги почувствував сите недостатоци
што ги има овој систем, од недостапност на дијагностика до недостиг
на психо-социјална поддршка кога ќе ја добиете дијагнозата, од недоволно
информации до премногу погрешни и опасни, од губење на работа до
губење на партнерот и поддршката од семејството.“ - Вака ја започнува
приказната за „Женски центар Милица“ нејзиниот основач Весна Бонџиќ.
Врз основа на лично искуство, но за општо добро, во 2012 година е создадена „Милица“, здружение посветено на подобрување на квалитетот на животот и здравјето на жените, пред се оние кои се носат со ракот.

Важно е да се слушне за вас, но важно е и што
ќе се слушне. Не сакавме тажни приказни,
бидејќи тие никого не охрабруваат. Сакавме
да зборуваме за сила, за победа, за надеж
и заедништво!
Човек на кој му е дијагностициран рак има илјада прашања и нема место
каде може да најде одредени одговори. Затоа ова здружение уште од
самиот почеток беше решено да ја отвори една таква врата, ширум, за сите
сомнежи и стравови. Патот од ронливиот, запуштен простор кој им беше
даден на привремена употреба до Дневниот центар, каде жените заболени
од рак и нивните семејства ќе најдат поддршка, совети од психолози,
нутриционисти и физиотерапевти, но и креативни работилници, искуствени
терапии, самоиспитување и образование - беше, во најмала рака, долг. За
среќа, Академијата за одржливост, чиј дел беа во 2013 година, им даде ветар
во грб да тргнат по тој пат.
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Уште на почетокот сфатија дека пред да соберат средства, ги чека многу
поголема задача: дестигматизирање на ракот. „Немаше здруженија кои се
занимаваа со рак. Никој не сакаше да зборува за тоа - „да не чуе зло“. Градот
не сакаше на прослави и манифестации. Медиумите не сакаа да не слушнат,
или ни бараа некоја тажна приказна, а тагата не може да поттикне жена
да оди на преглед. Затоа нашата прва цел беше да го демистифицираме
ракот, да кажеме - да, постои, но ние не сме жртви. Ние сме живи и силни. И
тука сме ние!“ – се сеќава Весна. И бидејќи дестигматизацијата не се случува
преку ноќ, туку чекор по чекор, решија дека е поважно да се присутни
почесто и на што повеќе места, отколку да се направи еден голем настан.
Немаше многу можности и не беа идеални, но успеаа секоја да ја свртат
во своја полза. Кога, за време на карневалот, добија затскриено, едвај
забележлив штанд на градскиот плоштад, се сетиле да рашират виолетово
платно, долго околу десет метри, преку асфалтот и да ги поканат сите деца
и случајни минувачи да цртаат врз него. Не само што станаа карневалски
ѕвезди, туку и успешно почнаа да собираат пари. Кога во друга прилика
добија зелено светло од локален хотел да одржат донаторски состанок во
17 часот, решија да го наречат „Чај за подобро“ и со интересен концепт да
ги привлечат бизнисмените и функционерите да одговорат на повикот.
Пред Нова година донесоа грст колачи на градскиот плоштад такашто
целиот центар на Врњачка Бања замирисал на цимет и ванила. За секоја
донација на минувачите им давале по два мафина, со идеја да ја задржат
едната, а другата да ја закачат на дрвото на радоста. На крајот од акцијата
дрвото беше преполно со слатки, кои децата со попреченост ги „собираа“
со насмевка. Следеа две хуманитарни фудбалски утакмици и неколку добро
посетени рок свирки во локалните кафулиња, а нивните настани станаа
најдобрите забави во градот. Набрзо ја открија моќта на социјалните мрежи
и се уверија дека сликата често вреди илјада зборови. Покрај истакнатата

жиро сметка, објавуваа и фотографии од нивниот дотраен простор и на
тој начин собраа уште една третина од потребните средства. Тие успешно
ја завршија кампањата, а фондацијата Траг ги дуплира нивните средства.
Набрзо почнаа работите за уредување на Дневниот центар, а донациите
продолжија да пристигнуваат. Така, за почеток на работата на центарот, од
нишкиот клинички центар на подарок добија мамографска кукла која ја
користат и денес во обуката за самопреглед на градите.
„Женскиот центар Милица“ за само неколку месеци успеа да ја добие
поддршката од претприемачи, приватни компании и јавни претпријатија,
локални самоуправи, музичари, спортисти, пријатели и корисници на
услугите на Центарот, како и бројни поединци од Врњачка Бања и од
околината. Некои донираа пари, а некои се солидаризираа со волонтирање,
донирање простор, храна и пијалоци, организирање концерти и собири.
Со други зборови, една тешка тема ја направија полесна со тоа што ја
извадија од темнината во светлината на плоштадите, кафулињата, клубовите
и стадионите.
Денес, седум години подоцна, „Женски центар Милица“ има стотици корисници и експерти за онкологија и дава многу услуги на национално ниво. Ако
пак погледнат наназад, зад себе препознаваат долг и кривулест пат. Изгледа

SOVETI OD PRVA RAKA:
1. Добро совладајте ја вашата тема. Кога ја познаваш

подобро од сите и кога сакаш да ја застапуваш без оглед на
се, тогаш сите ќе ве слушаат.

2. Почнете од својата заедница и своите познаници.

За да ве запознае целата земја, прво треба да ве запознае
локалната заедница.

3. Прилагодувајте се, секогаш. Ако нешто не функци-

онира, обидете се со нешто друго. Ако добиете малку,
размислете како да го направите поголемо. Ако не сакаат да
ве слушаат, бидете погласни.

како пат по кој поретко се оди, но тоа е многу вообичаено за повеќето
граѓански организации. Да, понекогаш имаме среќа, па голот може да се
види од самиот почеток или да наидеме на скратена патека. Сепак, многу
почесто треба сами да го расчистиме патот, да одиме таму каде што сме,
да работиме со она што го имаме и да чекориме со луѓе што ги познаваме.
Но затоа, кога конечно ќе погледнеме наназад, ќе видиме дека сме им го
трасирале патот на многумина кои некогаш немале каде да одат.

УЛОВЕНИ

1

Почнете од крајот - од
целта. Осмислете го така
да ги собере членовите на
вашето здружение, вашите
пријатели, корисници,
компании и целата
заедница.

БЕЛЕШКИ
2

Направете краткорочни
цели или долгорочните
поделете ги на кратки. На
тој начин луѓето брзо ќе
ги видат резултатите од
нивното донирање.

5
Пред се, ставете се во туѓа
кожа. Запрашајте се: зошто
некој би ја поддржал вашата
иницијатива?
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3
Добро совладајте ја вашата
тема. Мора да знаете се
до последен детал, да
настапувате професионално
и да имате подготвен
одговор на секое прашање.

6

Брендирајте се.
Оригиналниот концепт,
слоган и графичка
презентација ќе ве направат
препознатливи.

4
Отфрлете го срамот и
стравот. Запомнете правите нешто убаво и
добро за секого.

7
Зборувајте за да ве разбере
целиот свет. Избегнувајте
фрази и шаблони.

8

10

9

Најдете го најдобриот
начин да го грабнете
вниманието на што
повеќе луѓе.

Не трошете енергија на
промена на нечие мислење.
Свртете се кон оние кои
имаат слух за вас и желба
да ви помогнат.

Размислувајте надвор од
правилата. Дури тогаш
ќе откриете што може да
„упали“ во вашиот случај.

11
Давањето инспирира
давање. Кога барате
донации, размислете што
можете да обезбедите
за возврат.

14
Работете транспарентно.
Споделете со заедницата
што сте направиле со
секоја донација што сте
ја добиле.

13

12

Не ја потценувајте
важноста на непаричните
подароци. Ваквите донации
ги зајакнуваат врските со
заедницата и на долг рок
тие значат повеќе од
еднократна помош.

Не заборавајте - сите ваши
корисници и членови
на здружението се ваши
амбасадори. Нека рашират
добар збор за вас.

15
Не се откажувајте. Ќе има
отскокнувања, неочекувани
пресврти, подеми и падови,
но сето тоа е вредно за
вашиот труд.
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