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За Мировна Акција 

Мировна акција е оформена 2001 година со обединувањето на повеќе неформални групи на 

пацифисти, антимилитаристи и приговарачи на совеста. Нашата мисија е промоција на мирот и 

културата на ненасилство. Во првите пет години од нашето постоење, акцентот во нашата работа беше 

ставен на признавање на приговорот на совеста (ПС), потоа на негова имплементација и консеквентно 

на укинување на обврзното служење на воен рок. 

Од 2006 година започнавме со работа и на втората програма „Регионалната програма за 

антидискриминација“ која се фокусираше на оснажување на младите за препознавање и реагирање 

на разни појави на дискриминација. Во оваа програма заедно со активистите и активистките на 

Мировна акција беа вклучени млади од граѓански организации од Србија, БиХ, Косово, Хрватска и 

Македонија.  

Во периодот 2007 -  2017, Мировна акција се развива и зајакнува како на локално/национално ниво, 

така и во регионот,по однос на активизам за мировни прашања, движења и развој на политики. Во 

Македонија е пионер за развивање на методологија за собирање на животни приказни преку орална 

историја и на ова поле специјализира со специфична експертиза.  Оваа методологија, специфично ја 

користи за собирање на животни приказни од настаните во вооружениот конфликт од 2001, и до денес 

ги има следниве изданија: „Растење со војна“, „13 женски приказни за една војна“, „Огништа“ и 

„Извини, ама ти си од погрешна националност“. 

Во оваа насока, Мировна акција создава јадра од индивидуалци чии капацитети се специфично да 

собираат животни приказни, преку развиена методологија на интервјуирање и креирање трајни 

историски записи. Ваквата работа, потоа е во процес на дигитализација, заедно со новинските написи 

за настаните од 2001, при што се креира база на податоци, која овозможува трајна документација со 

јавен пристап за различни заинтересирани страни. 

Од 2013 до денес, Мировна акција работи на изградба на мир, преку реализација на тренинзи за 

заинтересирани активисти/ки, мировни работници/чки, граѓани и граѓанки. Овие тренинзи се 

реализирани од тренерски тим на организацијата и истите се спроведуваат на македонски и албански 

јазик. Во оваа насока, Мировна Акција се разви во организација со тренерски тим кој работи на 

соочување со минатото со различни групи на интерес преку мировна програма дизајнирана 

специфично за секоја обука, базична или напредна. 

Кога се зборува за соочување со минатото неизбежна е работата со воени ветерани од двете страни. 

Мировна акција ги вклучува во своите активности, преку регионални иницијативи, како што е 

Иницијативата РЕКОМ, локални промоции на книгите со животни приказни, настани во организација 

на Мировна Акција, изложби и групна работа преку работилници. 

Мировна акција, исто така работи со наставен кадар од основни и средни училишта на полето на 

изградба на мир. Преку градење на капацитети за спроведување наставни и вон-наставни активности 

од областа на меѓуетничка интеграција во образованието кај наставниот кадар и стручните служби, но 

и активно вклучување на учениците, образованието е чекор напред во разбирање на спецификите на 
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различностите, мултикултурализмот и интеркултурализмот.  Во овој процес, Мировна Акција исто така 

обезбедува менторирање на групите на наставници со кои работи, во реализација на активности 

поврзани со изградба на мир. Крајната намера од овој процес е да се воведе методологија на работа 

со учениците, специфично за темата изградба на мир во формалното образование. 

Денес, во Мировна акција се мировните работници и работнички: Фланза Јусуфи - Салиу, Албулена 

Карага, Горан Талески, Боро Китаноски и Емрах Реџепи.  Исто така, Мировна акција има надворешни 

соработници/чки како и група на интервјуери/ки.  Соработува со партнер организации од регионот на 

Балканските земји, и активно зема учество во процесот на изградба на мир, во регионот на бивша 

Југославија и во земјава. 

Мировна Акција – За мир, секогаш и секаде  
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Програми 

 

Соочување со минатото 

Програмата за Соочување со минатото започна во 2008 година со фокус на собирање на животни 

приказни за војната во 2001 година во Македонија. Програмата опфаќа и публикување на книги со 

животни приказни, списанија поврзани со темата, собирање на книги, списанија и друг материјал за 

војната во 2001 во Македонија, како и одржување на тренинзи за изградба на мир со учесници од 

кризните региони во 2001 година. Во оваа програма е и нашата работа со директните учесници од 

војната, од двете страни. 

Од 2016-та, во рамките на оваа програма започнат е процес на дигитализација на материјали од 

весници кои се објавувале во периодот од 2001. Оваа архива е од исклучително значење за 

документирање на настаните од 2001, и преку неа придонесуваме кон промоција и дијалог за 

толкувањето на историјата од тој период, при што се земени во предвид двете страни. 

 

Поддршка во процесот на интегрирано образование 

Од 2016, Мировна Акција отвора канцеларија и во Тетово, а со тоа и започнува на развој на нова 

програма за поддршка на интегрирано образование во училиштата, при што работи со основните и 

средните училишта од земјава на изградба на мир преку јакнење на капацитетите на училишниот 

кадар  за меѓуетнички интегрирано образование, како и охрабрување на наставниците и учениците за 

реализација на активности кои го доближуваат овој процес кон јавноста. 

Здружението Мировна акција во партнерство со Центарот за мировни студии од Загреб го 

спроведува проектот „Поддршка на процесот на интегрирано образование во училиштата“ кој како 

главни цели има зајакнување на процесите на интегрирано образование во училиштата и зголемување 

на јавната поддршка, што би допринело кон мирот и стабилноста на државата. 

Разбирајќи ја важноста на процесот на меѓуетничка интеграција во образованието (МИО), а со цел 

понатамошна надградба на постигнувањата на истиот, Мировна акција заедно со Центарот за мировни 

студии во склоп на проектот ги имаат следните цели и задачи: 

 Испитување на можностите за развој на процесот на меѓуетничка интеграција во 

образованието (МИО) преку давање поддршка на училиштата кои се заинтересирани за 

напредок на овој компликуван процес 

 Зголемени капацитетите на наставниот кадар и стручните служби во училиштата за 

спроведување на активности поврзани со меѓуетничка интеграција во образованието (МИО) 

 Развиен прирачник како поддршка во работата на наставниот кадар за имплементација на 

МИО работилници 

 Анализа на досегашното спроведување на МИО во училиштата кои се дел од проектот 
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 Препораки за политики во образовните институции, развиени заедно со целната група, за 

имплементирање во интегрираниот образовен систем; 

 Зголемување на јавната поддршка за интегрирано образование. 

Проектот вкупно опфаќа 16 основни и средни училишта од Скопје, Куманово, Прилеп и Гостивар, и 

дава посебен акцент на мировното образование, третирајќи различни теми како разбирање на 

конфликти, изградба на мир, мултикултурализам итн. 

Времетраењето на проектот е од Февруари 2016 до Јули 2018 година, а целна група на проектот е 

наставниот кадар, персоналот од стручните служби во училиштата и учениците. 

Со цел зголемување на јавната поддршка на процесот на меѓуетничка интеграција во образованието, 

Мировна акција заедно со Центарот за мировни студии ќе спроведуваат и регрантирање во општините 

каде се спроведува проектот. Локалните невладини организации од тие општини ќе спроведуваат 

активности за промоција на МИО активностите на училиштата и други активности со цел јавна 

промоција на процесот. 

Проектот „Поддршка на процесот на интегрирано образование во училиштата“ го спроведува 

Здружението Мировна акција во партнерство со Центарот за мировни студии од Загреб (Хрватска), а е 

финансиран од Делегација на Европската Унија во Македонија. 

Во насока на институционално јакнење на организацијата, значаен придонес во овој период има 

програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС, со чија поддршка се реализирани дел од активностите на двете 

програми. 
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Реализација на активности , тренинзи и настани -2017 

 

Настан Датум и место Резултати 

СООЧУВАЊЕ СО МИНАТОТО 

Прва работна средба – 

работилница со воени 

ветерани од Прилеп - ЗРВО 

Хотел „Монтана” во Крушево, 

17-19 февруари 2017 

Иницирана соработка со 

воените ветерани од 

здружение ЗРВО од Прилеп. 

Присутни 16 воени ветерани со 

кое се дискутираше за 

очекувањата, ненасилна 

комуникација, идентитети, и 

базично за разбирањето на 

конфликти. Во рамките на оваа 

средба беа посетени и 

споменици од Илинденското 

востание 1903, при што се 

дискутираше за начинот на кој 

овие споменици се 

интерпретираат денес. 

Студиска посета во Јужна 

Африка , организирана од 

страна на Центарот за 

ненасилна акција Белград - 

Сараево. На оваа студиска 

посета од МА беше Боро 

Китаноски. 

Февруари 2017 Реализирани серија на средби 

со активистички групи, 

универзитети, значајни места 

на страдање (логори). 

Работилници во рамките на 

проектот „Лица на отпорот во 

20-ти век“ 

21.02.2017 и на 11.04.2017 во 

Прилеп 

Во рамките на проектот „Лица 

на отпорот во 20 век“ на 

21.02.2017 и на 11.04.2017 

година беа одржани вкупно 8 

работилници со 4 паралелки 

во 9 одделение од Основното 

училиште „Климент 

Охридски“ од Прилеп. 

Работилниците ги водеше 

Горан Талески, програмски 

раководител од Мировна 
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акција заедно со професорката 

по историја, Каролина Јовеска. 

Работилниците се одржаа во 

просториите на ОУ „Климент 

Охридски“. 

Меѓународна конференција и 

изложба „Лица на отпорот“ во 

Загреб 

24 и 25 март 2017, во Загреб На 24. и 25. март 2017 г. во 

Загреб се одржа 

меѓународната конференција 

„Отпор на насилството и 

заговарање на правда, 

утврдување на факти и 

развивање на култура на 

помнење“. Конференцијата го 

најави основањето на 

неформалната меѓународна 

мрежа „Алијанса за 

промовирање на правото на 

знаење, правото на правда и 

културата на помнење“, која ќе 

работи на соочување со 

минатото и чија членка е и 

„Мировна акција“. Како што се 

наведува во основачкиот 

документ, Алијансата 

„обединува граѓански 

организации, институции што 

се занимаваат со негување на 

сеќавањата, како и поединки и 

поединци, коишто ја 

поддржуваат работата на 

процесите од минатото“. 

Тренингот за изградба на мир  

- Десет дена мировна 

република 

 Хотел „Монтана” во Крушево, 

15 - 25 Март 2017  

Реализирана тренинг програма 

со 20 учесници со различна 

етничка припадност, во чии 

рамки се реализираат теми за 

Род, Соработка и работа во 

групи, ненасилни акции и сл. 

Тренинг програмата е 
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Настан Датум и место Резултати 

комплекса и е адаптирана и 

подготвена за секоја група 

одделно. 

Обука на интервјуери Април 2017, во Скопје Презентација на употреба на 

прирачник за орална историја 

и негова употреба 

Дигитализација и собирање на 

написи од 2001 

2017 - континуирано Истражувачка работа во 

Универзитетска библиотека  за 

написи од весници од 2001 , 

поврзани со воениот конфликт. 

Втора работна средба – 

работилница со воени 

ветерани 

Хотел „Монтана“ во Крушево, 

12-14 април 2017 

Реализирана работилница со 

15 воени ветерани од 2 

здруженија: ЗРВО од Прилеп и 

Карпалак од Прилеп 

Регионален основен тренинг за 

изградба на мир 

  

Десет дена Мировна 

република“ – Тренинг за 

соочување со минатото и 

изградба на мир  

Хотел „Монтана“ во Крушево 

од 29.06.2017 до 09.07.2017 

Реализиран осмиот тренинг за 

соочување со минатото и 

изградба на мир. Реализирана 

тренинг програма со 20 

учесници со различна етничка 

припадност, во чии рамки се 

реализираат теми за Род, 

Соработка и работа во групи, 

ненасилни акции и сл. Тренинг 

програмата е комплекса и е 

адаптирана и подготвена за 

секоја група одделно. 

Снимање на документарен 

филм за импресиите и 

влијанието од тренинзите кај 

индивидуалците/ките кои 

учествувале на тренинг 

програмата од 2011 

Хотел „Монтана“, Крушево, 5-9 

септември 2017 

Снимен видео материјал со 30 

учесници/учеснички од 

реализираните обуки. 

Синопсис за документарецот, 

снимање, монтажа е на 

Драгана Гунин- режисерка и 
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Настан Датум и место Резултати 

учесничка на еден од 

тренинзите  и Мировна АКција 

ПОДДРШКА ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Состаноци со наставници и 

стручна служба 

Од 8-ми до 13-ти февруари, 

проектниот тим (Горан талески 

и Емрах Реџепи) оддржа 

состаноци со директорите на 

училиштата кои што се 

вклучени во проектот 

„Поддршка на процесот на 

интегрирано образование во 

училиштата”. Состаноците се 

оддржаа во просториите на 

училиштата 

Утврдена динамика и 

соработка со вклучените  

претставници: Надица 

Петровска од основното 

училиште „Вук Караџиќ“ 

(Куманово), Мухамет Зеќири 

од „Наим Фрашери“ 

(Куманово), Исуф Синани од 

„Лирија“ (Житоше), Лулјета 

Ќерими од „Хасан Приштина“ 

(Скопје), Емилија Арсовска од 

„Јан Амос Коменски“ (Скопје), 

Махир Арслани од „Сали Лиси“ 

(Добридол) и од „Наим 

Фрашери“ (Неготино 

Полошко)во училиштата 

Реализација на проценка во 

училиштата за употреба на 

постоечкиот курикулум за 

реализација на МИО 

Февруари – Март  Дистрибуиран прашалник во 7 

училишта и истиот одговорен 

од 168 наставници и 

претставници од стручната 

служба. 

Поддршка за обучените 

претставници од училиштата за 

креирање на активности за 

споделување на знаења на 

колегите и реализација на 

активностите во рамките на 

МИО 

 

14 март 2017, Скопје во ОУ „Јан 

Амос Коменски“ 

4 април 2017, Скопје на Саем 

на Книгата и настан во ОУ 

„Хасан Приштина“ од Скопје 

Сет на заеднички активности 

помеѓу училиштата ОУ „Јан 

Амос Коменски“ и ОУ „Наим 

Фрашери“ од Скопје во 

рамките на реализација на 

заеднички активности како 

резултат на поддршката во 

рамките на проектот. 

Поддршка за обучените 

претставници од училиштата за 

креирање на активности за 

6 и 13 април, Кумановско – 

Липковски регион 

ОУ „Вук Караџиќ“ и ОУ „Наим 

Фрашери“ од Куманово 

реализираа активности: 
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споделување на знаења на 

колегите и реализација на 

активностите во рамките на 

МИО 

реализација на историски час  

и активности кај Пелинце и 

посета на липковската брана. 

На овие настани македонските 

и албанските ученици 

разговарале за заедничката 

историја од периодот на 

Втората Светка Војна. 

Поддршка за обучените 

претставници од училиштата за 

креирање на активности за 

споделување на знаења на 

колегите и реализација на 

активностите во рамките на 

МИО 

Март – Април Заеднички средби и 

активности помеѓу ОУ 

„Климент Охридски“ од 

Прилеп и „Лирија“ од Житоше 

за подготовка на театарска 

претстава „Ние Врапчињата“ со 

23 ученици и изведба на 5 

јазици. 

Поддршка за обучените 

претставници од училиштата за 

креирање на активности за 

споделување на знаења на 

колегите и реализација на 

активностите во рамките на 

МИО 

30 Април 2017 Премиера на претставата „Ние, 

врапчињата„ од Јордан 

Радичков во изведба на 

ученици од ОУ „Климент 

Охридски“ од Прилеп, ОУ 

„Добре Јованоски“ од Прилеп 

и ОУ „Лирија“ од Житоше  

Поддршка за обучените 

претставници од училиштата за 

креирање на активности за 

споделување на знаења на 

колегите и реализација на 

активностите во рамките на 

МИО 

Во Куманово, на 19-ти мај, 

2017 година  

Завршна манифестација на 

активностите на ООУ „Наим 

Фрашери“ и ООУ „Вук 

Караџиќ“ 

Основните училишта „Наим 

Фрашери“ и „Вук Караџиќ“ ја 

одржаа завршната 

манифестација на 

активностите кои ги развија и 

имплементираа нивните 

тимови кои учествуваа на 

Тренинг програмата за 

зајакнување и 

продлабочување на МИО 
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организирана од Мировна 

акција и Центарот за мировни 

студии преку проектот 

„Поддршка на процесот на 

интегрирано образование во 

училиштата”. 

На настанот беше присутен и 

амбасадорот на ЕУ во Р.М. г-

дин Жбогар.  

Поддршка за обучените 

претставници од училиштата за 

креирање на активности за 

споделување на знаења на 

колегите и реализација на 

активностите во рамките на 

МИО 

 30 мај 2017 – Кочани Драмската дружина „Заедно 

можеме најдобро“ 

учествуваше на 53 – от 

Драмски аматерски фестивал 

во Кочани. Трите училишта 

(ООУ „Климент Охридски“, 

ООУ „Добре Јованоски“ и ЦОУ 

„Лирија“ – Житоше) заедно по 

втор пат се претставија пред 

преполна сала со ученици од 

одделенска настава од пет 

училишта од Кочани. 

Тренинг програмата за 

зајакнување и 

продлабочување на МИО 

организирана од Мировна 

акција и Центарот за мировни 

студии преку проектот 

„Поддршка на процесот на 

интегрирано образование во 

училиштата“ 

27 септември – 1 октомври Реализирана првата фаза од 

тренинг програмата за 

претставници од средните 

општински училишта: 

Гимназија „Сами Фрашери“ од 

Куманово, Гимназија „Гоце 

Делчев“ од Куманово, 

Гимназија „Гостивар“ од 

Гостивар, Економско училишта 

„Гостивар“ од Гостивар, СОУ 

„Арсениј Јовков“ од СКопје, 

СОУ „Цветан Димов“ од Скопје, 

Гимназија „Рилиндија“ од 

Житоше и СОУ „Св. Наум 

Охридски“ од Македонски 

Брод. 
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Партнерства и влијание 

 

Вмрежување 

Во јуни, Мировна акција беше контактирана од страна на истражувачот Тимо Квинт, при PAX 

Netherlands (https://www.paxforpeace.nl) кој работи на истражување за инклузивно сеќавање во 

Западен Балкан, поконкретно поврзано со војните од деведесеттите. Тој, направи интервју со Боро 

Китаноски.  Истражувањето е насловено “Remembering the Yugoslav Wars, towards an inclusive 

approach”. 

Во јуни, Ана Мишковска Кајевска зеде учество на фестивалот “Mirëdita/Dobar dan” iво Белград 

(http://mireditadobardan.com). Од страна на Наташа Говедарица од Форум ЗФД , Ана Мишковска 

Кајевска  доби линк од документарниот филм „Албанските жени се наши сестри“, кој што беше 

прикажан на фестивалот. Филмот прикажува различни форми на отпор и страдања, од војната на 

Косово.. Овој филм може да биде од корист на МА, во рамките на реализација на тренинзите за 

градење на мир. Исто така, искуствата од фестивалот, беа пренесени од страна на Ана Мишковска 

Кајевска во насока на давање на предлози за Прирачник за употреба на оралната историја, кој е во 

фаза на подготовка. Видувањата на Ана Мишковска Кајевска, за фестивалот можат да се прочитаат на 

следнив линк: http://mirovnaakcija.org/voenite-siluvana-ne-zasegaat-site/. 

Повеќејазичен литературен конкурс „Бибер“. Овој литературен конкурс е во организација на Центарот 

за ненасилна акција-  Белград, Сараево. Мировната работничка Албулена Карага од МА, е ангажирана 

во процесот на читање на аплицираните раскази на албански јазик, во делот на проценка „вредносен 

филтер“, во рамките на овој конкурс.  

Во септември, Горан Талески и еден од наставниците при ОУ „Климент Охридски“ зедоа учество на 

настанот „Граѓани за промена – денови на граѓански организации“ во организација на ЦИВИКА 

Мобилитас. Мировна Акција е институционален грантист при оваа програма и на овој настан имаше 

можност да ја презентираа работата пред поширока публика во Градски Парк во Скопје. На овој настан 

беше прикажана и претставата „Ние врапчињата“, преку видео проекција.  
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