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За Мировна Акција/ Aksioni Paqësor  
 

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 - денс, 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. 
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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 интеретничко интегрирано образование кај 

наставниот кадар и стручните служби, но и активно вклучување на учениците, образованието е 

чекор напред во разбирање на спецификите на различностите 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 - Салу, 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  
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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 занчење 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 интеретничко интегрирано образоване, 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 улилиштата и 

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

 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. 
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Во насока на институционан јакнење на организацијата, значаен приднес во овој период има 

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

програми. 
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Реализаија на активности , тренинзи и настани -2018 
 

- Снимање на филм за базичните тренинзи „10 дена мировна република“ (јануари) 

- Реализација на обуки (4 фаза) со наставници во рамките на проектот „Поддршка на 

процесот на интегрирано образование во училиштата“ (февруари) 

- Реализација на работилници со ветерани (трета фаза) во рамите на програмата Соочување 

со минатото (март) 

- Реализација на мониторинг на активности, спроведени од страна на граѓански 

организации кои се субгрантирани во рамките на проектот „Поддршка на процесот на 

интегрирано образование во училиштата“ (март) 

- Претставник на Мировна акција, Албулена Карага е говорник  на конференција “Значењето 

на интегрираното образование во мултикултурна и мултиетничка општина како што е 

градот Скопје“ во организација на субгрантистот на Мировна акција, ЗИП Институт (март) 

- Реализација на базичен тренинг 10 дена мировна република (март – април) во рамки на 

програмата Соочување со минатото (април) 

- Учество на Мировна акција на консултативна средба во Владата за Стратегија за соработка 

со граѓански организации (април) 

- Реализација на регионален тренинг Мир/Paqe/Mir со обучивачи од Мировна акција, и 

организации/обучувачи од Косово и Босна и Херцеговина/Србија (април) за активисти/ки 

од регионот 

- Реализација на состаноци со наставен кадар од училишта во рамки на проектот „Поддршка 

на процесот на интегрирано образование во училиштата“ (април) 

- Претставник на Мировна акција учествува на тематски форум во рамки на програмата 

Цивика Мобилитас со Премиерот Зоран Заев (мај) 

- Реализација на завршна конференција во рамки на проектот „Поддршка на процесот на 

интегрирано образование во училиштата“ во Скопје со претставници на училишта, МОН, 

Биро за развој на образование (јуни) 

- Работилница со воени ветерани во рамки на програмата Соочување со минатото (јуни) 

- Реализација на студиска посета на организацијата Амбасадори на мирот од Чаир во 

Мировна акција (јуни) 

- Состанок на проектниот тим од проектот „Поддршка на процесот на интегрирано 

образование во училиштата“ во Хрватска (јули) 

- Состанок со Центарот за ненасилна акција од Белград/Сараево за стратешки активности и 

вмрежување (јули) 
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МИРОВНА АКЦИЈА 
office@mirovnaakcija.org  
www.mirovnaakcija.org 
Прилеп: Димо Наредникот А1/2/31 
Тетово: Видое Смилевски Бато ББ/08 
Република Северна Македонија 
тел.: +389 48 401 888 

AKSIONI PAQËSOR 
office@mirovnaakcija.org 
www.mirovnaakcija.org 
Prilep: Dimo Narednikot A1/2/31 
Tetovë: Vidoe Smilevski Bato BB/08 
Republika e Maqedonisë së Veriut 
tel.: +389 48 401 888 

PEACE ACTION 
office@mirovnaakcija.org 
www.mirovnaakcija.org 
Prilep: Dimo Narednikot A1/2/31 
Tetovo: Vidoe Smilevski Bato BB/08 
Republic of North Macedonia 
tel.: +389 48 401 888 

                                            

 
 

за мир / për paqe / for peace 

 
 
 

- Проектниот тим од програмата Соочување со минатото на партнерски состанок со КУРВЕ, 

Вустроу, во Германија (август) 

- Состанок на Мировна акција со Агенција за млади и спорт (август) 

- Реализација на тренинг 10 дена Мировна република во рамки на програмата Соочување со 

минатото (август) 

- Учество на Мировна акција на меѓународна конференција Соочување со минатото и 

транзициска правда на Балканот, во Приштина (септември) 

- Претставник од Мировна акција на консултативна средба за Предлог модел за вклучување 

на граѓанските организации во процесот со преговори со ЕУ (декември) 

- Состанок во Мировна акција со пробациски службенички од Основен Суд Прилеп, за 

остварување на сорабптка (декември) 

- Реализација на работилница, од страна на обучувачи од Мировна акција, со ученици од 

средно образование во Струга (декември) 

- Работилници со ветерани во рамки на програмата Соочување со минатото (декември) 

- Промоција на филмот за 10 дена мировна република во Скопје (декември) 
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