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вклучувањето на семејствата и на заедницата во 

работата на училиштето е еден од главните 

елементи за постигнување подобри резултати 

на учениците, како и за поотворени и 

подемократски училишта. потпирајќи се 

на овој став, кој е потврден со бројни студии 

за позитивните придобивки од соработката 

на училиштето со семејствата и локалната заедница, 

проектот на усаид за основно образование, во 

соработка со Фондацијата за образовни и културни 

иницијативи „Чекор по чекор“, која е директен партнер во 

реализирањето на проектот, презеде неколку иницијативи.  

уште од самиот почеток на реализација на проектот на 

усаид за основно образование, во рамките на компонентата 

„реновирање на училиштата“, беа планирани и реализирани обуки за воспитно 

образовниот кадар од училиштата, за родителите и за претставници од заедницата, со цел 

да се зајакне соработката меѓу нив и сите заедно да придонесат за подобрување на условите 

во кои растат и учат децата. преку учење и соработка, луѓето го подобруваат квалитетот на 

својот личен живот, но и квалитетот на животот во таа заедница. соработката им овозможува 

да ги идентификуваат проблемите и ресурсите во заедницата, но и да ја креираат својата 

иднина обезбедувајќи можности за учење во различни периоди од животот и развивајќи 

вештини за водство. училиштето, како центар за учење во заедницата, е место каде што може 

да се градат и остваруваат партнерските односи во заедницата. тие играат голема улога во 

тоа како една заедница може да стане место каде што учењето и животот се преплетуваат 

со цел да се создадат подобри услови за сите нејзини жители. 
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во текот на реализирањето на обуките, учесниците пројавија потреба од создавање прирачник 

кој ќе им помогне ним, на родителите/семејствата, на вработените во училиштата и на другите 

членови во заедницата да ја зголемат соработката и да преземат заеднички акции за унапредување 

на образованието на нивните деца. 

проектот на усаид за основно образование и Фондацијата за образовни и културни иницијативи 

„Чекор по чекор“ одговорија на поставените барања и го изготвија овој прирачник со цел да ги 

претстават позитивните примери и искуства од светот, како и да ги претстават иницијативите од 

училиштата во нашава земја кои беа реализирани како резултат на одржаните обуки. 

Овој прирачник, исто така, има за цел да ги поттикне, пред сè, родителите, но и другите членови 

од заедниците, да се организираат на ефективен начин за да може отворено да проговорат за 

прашањата кои ги засегаат нивните деца во домот, на училиште и во пошироката заедница. 

понудени се конкретни идеи, стратегии и чекори преку кои желбата и потребата за промена кон 

подобро може да се претворат во соодветна акција и позитивен резултат. застапувањето, односно 

способноста да се дебатира, убедува и да се застане во одбрана на некоја идеја, е главната алатка 

која им овозможува на родителите заедно со другите членови на заедницата да ја претворат својата 

загриженост околу некое прашање во конкретна акција. кога засегнатите поединци се здружуваат 

за да ги разгледаат и решат идентификуваните проблеми или потреби, тие стануваат моќен фактор 

за поттикнување  и реализирање промени кон подобро. 

во секоја глава од овој прирачник се наведени клучните принципи за застапување, стратегиите 

за претворање на плановите во конкретни акции, секојдневни примери од училишта од нашава 

земја, но и надвор од неа, и конкретни совети за тоа како заедницата може да направи трајни 

промени. кога семејствата ефективно и успешно ги застапуваат правата на своите деца за подобро 

образование и иднина, тие можат да ја изменат состојбата од која не се задоволни и да ги остварат 

своите права како граѓани во една демократска заедница.

проектот на усаид за основно образование се залага за отворени училишта кои промовираат 

активни методи на учење, кои ја интегрираат новата информатичко-комуникациска технологија 

во наставата и кои се стремат да обезбедат стимулативна средина за учење во која на учениците им 

се дава можност целосно да го реализираат својот потенцијал. 
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наставниците кои го прифаќаат овој современ концепт на настава се фокусираат на вклучување 

на семејствата и на локалната заедница во процесот на настава и нa развивање партнерство 

меѓу училиштата и заедницата. играјќи ја улогата на директни посредници во тој процес, тие 

овозможуваат јавните институции и приватниот сектор, поединците и групите од локалната 

заедница да бидат дел од процесот на образование кое нема да се одвива само во училиштата, 

туку во рамките на целата заедница. 

преку непосредно искуство, со вклучување во заедничките активности, семејствата, вработените 

во училиштето и другите членови на заедницата може да ја почувствуваат личната одговорност 

во процесот на донесување одлуки кои ќе влијаат не само врз животот на нивните деца, туку и 

на сите деца во заедницата.

проектот на усаид за основно образование работеше со сите основни училишта на 

подобрување на квалитетот на образование кое им се нуди на сите ученици во република 

Македонија, при што во многу активности, покрај наставниците и учениците, беа вклучени и 

семејствата и други претставници од заедницата како директни корисници на плодовите од 

овој проект. 

потребата за подобрување и постојан развој е дел од свеста на припадниците на една современа 

заедница. училишната средина е одраз на животот во една заедница, па со градењето 

посигурно, подобро и поефективно училиште се подобрува целокупниот живот во заедницата. 

иако проектот на усаид за основно образование ја завршува својата мисија, сигурни сме 

дека резултатите од заедничкото работење со сите наставници, родители и со институциите 

долгорочно ќе придонесат за создавањето ефективна и ефикасна училишна средина.

со развивање на своите вештини за застапување и преземање акција, сите можеме да 

придонесеме за подобрување на животот на децата и на заедницата во која живееме. 

ЗАЕДНО ГРАДИМЕ СИГУРНА СРЕДИНА ЗА УчЕЊЕ И ЖИВОТ ЗА СИТЕ ДЕЦА ВО МАКЕДОНИЈА!
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нештата нема да се подобрат 
ако ги игнорираме.

Винстон черчил 
(поранешен премиер на велика британија)

Зошто 
треба да 

дејствуваме?
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ГлАВА 1:    Зошто треба да дејствуваме?
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сигурни сме дека секој родител сака да придонесе училиштето на неговото дете да биде 

подобро, а населбата во која живеат да биде побезбедна и да нуди многу можности за децата. 

во некои заедници има долг список проблеми и родителите не знаат од каде да почнат да ги 

решаваат. најважна е желбата да се направи промена. но, сепак, таа сама по себе не е доволна 

за да се постигнат резултати. истражувањата покажуваат дека училиштата и семејствата би 

требало да изградат партнерски однос базиран на заемна комуникација, споделени обврски 

и одговорности во воспитувањето и образованието на децата и во организирањето на 

училишниот живот. Меѓутоа, во практика, сè уште е присутен традиционалниот однос 

на поделени улоги помеѓу училиштето и семејството, каде училиштата се одговорни 

за организирање добра настава, а родителите за домашното опкружување на децата. 

наставниот кадар вели: „на родителите не им е местото во училиште, тие не се стручни, 

не го познаваат системот на образование”. родителите се прашуваат: „зошто да се плеткам? 

Можам ли воопшто нешто да променам?“ и така,  работите остануваат непроменети. децата 

и понатаму учат во стари згради со лоши санитарни услови. имаат ограничени можности за 

квалитетно образование и нивните права не се почитуваат. низ целиот свет, на прашањето 

зошто досега не се преземени акции, одговорите и оправдувањата се секаде исти:

Училиштата не се отворени за соработка.• 

Родителите се зафатени.• 

Родителите се плашат да проговорат. • 

Не постојат примери од минатото кои би можеле да се следат.• 

Непознавање на добрата практика. • 

Немање верба дека работите можат да се подобрат.• 

Немање доволно познавање на сопствените права.• 
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Да се осмелиме да сонуваме

во една населба во Масачусетс (сад) бил распишан конкурс на тема „Јас имам сон“, наслов инспириран од 

познатата реченица на американскиот лидер во борбата за граѓански права Мартин Лутер кинг. Од децата 

било побарано да ја нацртаат својата населба од соништата - добри училишта, убави детски игралишта 

и безбедни улици. најдобрите идеи биле пресликани од локални уметници на големи паноа и поставени 

во центарот на градот. Ова е само еден начин да се даде конкретна визуелна насока на фантазијата и на 

очекувањата. се разбира дека посветеноста, залагањето и застапувањето се неопходни за да може овие 

соништа да станат стварност, но определувањето на целите е важен чекор во отпочнувањето на целиот 

процес. ако не сакате нештата да останат „статус кво“, тогаш осмелете се да сонувате. 

да ги идентификувате своите потреби;• 

да развиете план за акција;• 

Запрашајте се:

Дали сме задоволни со нештата?• 

Дали ова е тоа што го посакуваме за себе, за своето • 

семејство и за својата заедница?
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ако одговорот е: „Јас сакам повеќе, посакувам подобар живот за мене, 

за моето семејство и за мојата заедница“, тогаш е време да направите 

чекор повеќе повеќе отколку само да сонувате и:
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Поттикнати од свеста за важноста на вклученоста на 
родителите во образовниот процес, која овозможува 
учениците да постигнат подобри резултати во учењето, 
да развијат позитивни социјални ставови и училиштето 
да го доживуваат како место каде што го градат личниот 
интегритет и самодоверба, неколку наставници од 
едно основно училиште се здружиле околу идејата 
за унапредување на соработката со родителите на 
своите ученици. Подготовиле брошури и организирале 
работилници за родителите на тема „Соработка на 
училиштето со родителите“. Работилниците вклучувале 
активности насочени кон учење на родителските вештини 
кои водат кон подобрување на семејните односи, 
активности за истражување на начините за активно 
вклучување на родителите во наставата и воннаставните 
активности, за утврдување на придобивките од учеството 
на родителите и за утврдување на нивните права и 
обврски во образовниот процес. 
Родителите со задоволство се одзвале на повикот и активно 
учествувале во работилниците, кои им помогнале да ја 
зајакнат својата самодоверба и сигурност во давањето 
помош на децата при учењето дома. 
Денес тие се постојано информирани за случувањата 
во училиштето и придонесуваат за подобрување на 
условите и квалитетот на работа во училиштето. 

13



A

ШТО САКАМ ДА ПОСТИГНАМ?

започнете со вашите соништа. потоа, надминете ја фазата на фантазирање и почнете да фантазирате. 

Јасното определување на целта и раното дејствување ќе помогнат во остварувањето на вашите цели. 

Чекорите кои следат се препораки и примери како да одговорите на важното прашање: „Од што да 

почнам за да ја подобрам состојбата во мојата заедница?“

направете листа со потребите на заедницата. првиот чекор е да направите список на нештата во вашата 

заедница кои не ги исполнуваат вашите критериуми. напишете ги вашите желби за подобра заедница. 

размислувајте за училиштето на вашите деца, почнувајќи од квалитетот на образованието до бројот на 

децата во едно одделение. помислете на достапноста на услугите од заедницата, од снабденоста на 

библиотеките до санитарните услови. Што од ова не ги задоволува вашите критериуми? замислете си 

училиште и заедница кои би биле идеални за вас и вашето дете.

Пример - листа на потреби и промени: 

Детското игралиште е преполно со отпад или скршени стакла.• 

Родителите сакаат почиста и посигурна средина каде што • 

нивните деца ќе може да си играат.

Храната во училиштето не ги задоволува хранливите • 

вредности потребни за децата.

Во училиштето нема библиотека.• 

Нема спортска опрема за учениците.• 

Учениците се во опасност бидејќи улицата на која се наоѓа • 

училиштето е преоптоварена со сообраќај и автомобилите возат брзо.

14
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кога ќе ја правите вашата листа на потреби, сеопфатно образложете ги проблемите. 

земетете ги предвид сите аспекти од вашиот секојдневен живот, од сигурноста на 

живеење, преку здравствените и санитарните проблеми, до духот на заедницата. 

Мислете на училницата и училиштето на вашето дете. разгледајте ги внимателно 

зградите и улиците покрај кои поминувате често, како и игралиштата каде што вашите 

деца си играат во текот на денот. Можеби е најдобро да ги запишете проблемите во 

моментот кога ќе се соочите со нив.

Дали училиштето на моето дете е доволно опремено? • 

       Дали има доволно дидактички и други материјали?

Дали во училиштето има деца од различни етнички • 

заедници? Дали се почитуваат етничките празници и 

особеностите на секоја етничка заедница?

Дали се соодветни образовните ресурси? Каков е • 

односот ученик - наставник?

Дали има услови (образовни и здравствени) за учениците • 

со посебни потреби?

Поставете си ги, на пример, следниве прашања:

15



A

Има ли тротоари за пешаците? Дали се чисти парковите? • 

Дали се функционални градбите?

Дали услугите се прилагодени за пошироката популација?• 

Дали давањето услуги е флексибилно? Дали работното • 

време на библиотеката е прилагодено на работното време 

на родителите и на училиштето?

Прашања кои би можеле да се однесуваат на вашата заедница:

Ова се само неколку примери кои можат да влијаат на животот во заедницата. сепак, секоја заедница си 

има свои специфични потреби. кога ќе ја правите вашата листа на потреби, обрнете внимание особено 

на оние нешта кои директно влијаат на вас или, пак, се специфични за семејствата во вашата заедница.

Дали само јас ги забележувам овие проблеми?

Луѓето кои живеат едни покрај други учествуваат во исти активности, посетуваат исти училишта и 

институции и, често, ги споделуваат проблемите со кои се среќаваат. би се изненадиле кога би виделе 

колку нешта од вашата листа се наоѓаат и на листите на вашите соседи, колеги и пријатели. се разбира, има 

некои проблеми и потреби кои се специфични само за вас. некогаш имате основан интерес или проблем 

со кој се соочувате за да преземете акција, но другите немаат еднаква мотивираност за дејствување како 

вашата. во тој случај, самите ќе треба да ги преземете чекорите кои се однесуваат на групното дејствување 

и наместо да барате поддршка од заедницата, подобро е да се фокусирате на личностите кои ги носат 

одлуките поврзани со проблемот со кој се соочувате.
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Со преземањето на функцијата, еден директор го наследил и долгогодишниот 
проблем на училиштето - снабдувањето со чиста вода за пиење. Соочен 
со предизвикот, разгледувајќи ги можностите за решавање на проблемот, 
тој решил да повика на пријателска, неформална средба неколку родители 
кои работат во странство и претставници од Општината. Зборувајќи им 
за случувањата во училиштето, директорот им кажал и за проблемот со 
водата. Кога слушнале за тешкотиите со кои секојдневно се бореле децата 
и вработените во училиштето, пристутните веднаш понудиле финансиска 
помош за решавање на ова горливо прашање. Со собраните средства 
и со дополнителна помош од Општината бил реконструиран стариот 

бунар во дворот на училиштето, од кој денес со вода се снабдува не само 
училиштето туку и жителите на околните куќи.

Оваа успешно реализирана акција ги инспирирала селаните и понатаму да 
се организираат за различни иницијативи. Така, со мали доброволни донации 
бил уреден и училишниот двор, а била обновена и дидактиката за најмладите 
ученици. Покрај ова, благодарение на месната заедница и на една мала 
група родители кои работат во странство, денес во училиштето постои фонд 
за помош на учениците кои доаѓаат од социјално загрозени семејства.
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Евалвирајте ја вашата листа со потреби на заедницата

Откако ќе ги определите вашите интереси, направете евалвација на истите. 

За да можете да ги определите приоритетните интереси, поставете си ги следниве прашања:

дали промената е можна? не избирајте проблем кој има мали шанси да биде 
решен. не можете да го смените целиот училиштен систем, но има промени 
и подобрувања кои можат да се направат во училницата на вашето дете. 
вашата цел треба да биде достижна, а вашето влијание мерливо.

дали може да се најде решение за вашиот проблем? има ли шанса за успех? 
има ли надеж за остварување? почнете со мали чекори. првите резултати ќе 
ве мотивираат да продолжите понатаму.

дали останатите во заедницата ги споделуваат моите грижи? дали е ова 
потреба што ја чувствуваат повеќемина? дали оваа промена е неопходна и 
дали чувствувате силна потреба и мотивираност да ја направите? содржи ли 
силен емоционален или човечки елемент? важно е колку луѓе се засегнати 
со тој проблем. ако се засегнати повеќемина, поголеми се и шансите тие да 
се посветат на остварување на целта.

последното прашање е веројатно и најважно. една од карактеристиките на групното застапување е дека 
се однесува на сите во заедницата и дека во решавањето на проблемот може да се вклучат ресурсите и 
вештините на сите. Откако ќе ги утврдите предизвиците, преминете на решавање на проблемот.
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да подготвите листа со потребите на заедницата;• 

да ја сведете таа листа на проблемите кои се однесуваат на целата заедница, • 

кои ги засегаат сите, кои се остварливи и кои имаат мерливи резултати.

Во оваа фаза треба:

Вашата улога во остварувањето на целите

за остварување на целите многу е важно да ја определите вашата улога. една од пречките со кои се 

соочуваат луѓето е тоа што мислат: мислат: „нема друг начин“. пред да кажете: „тоа не е моја работа“, 

„не можам“ или „некој друг е поквалификуван од мене“, запомнете дека за да направите промена, 

потребно е да ги поседувате следниве квалитети:

ПОСВЕТЕНОСТ• 

ИСТРАЈНОСТ• 

КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ• 

размислете пред да кажете „не можам“. направете листа со квалитетите кои ги поседувате. направете 

листа со вашите силни страни, дарби и животно искуство, што ќе ви помогне во остварувањето на 

заложбите за подобрување на вашата заедница. Ќе се изненадите кога ќе ја погледнете листата и ќе 

откриете дека вашите дарби се многу поголеми отколку што сте мислеле и дека поседувате скриени 

дарби за вклучување и дејствување во заедницата.
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најчесто не им обрнуваме внимание на секојдневните искуства, а тие може да бидат добра основа за 

градење вештини за застапување на заедницата.

понекогаш постапката на само еден човек може да биде основа за партнерство во заедницата и за 

нејзино застапување. кога ќе се поврзете со другите, малите чекори направени заедно може да станат 

„танц“ за доброто на општеството. 

при подготвувањето на листата со вашите вештини, погледнете ги подолу наведените и откријте кои од 

нив најдобро ве опишуваат. додадете ги своите сопствени „животни искуства“ и потоа замислете си како 

овие скриени дарби може да придонесат во дејствувањето на заедницата. 

организирале роденденска забава за деца, • 

активности за родителите или состанок?

му помогнале на соседот да вароса, да го изнесе • 

сметот или сте му позајмиле алат?

спортувале, сте имале хоби или сте приготвиле • 

храна и сте ја споделиле со останатите?

донеле храна на некој собир?• 

сте реагирале кога сте виделе како некој прави • 

грешка, на пример, фрла отпад на јавно место?

го исчистиле снегот и надвор од вашиот двор?• 

Дали некогаш сте:
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Ако имате блиски пријатели, тогаш веќе имате група луѓе со кои 

• 

можете да започнете некоја акција за промена кон подобро. 

Вашите човечки квалитети, тоа што умеете да ги ислушате 

другите, што сте човек кому пријателите можат да му се доверат, 

се многу важни и корисни за групата за дејствување. 

доколку се препознаете во некоја од овие ситуации, од позајмување 

книги до помагање на соседот да го исчисти снегот, тогаш  помагате 

на својата заедница повеќе одошто мислите. доколку се гледате 

себеси како „некој кој дејствува“ и доколку се препознаете како 

„некој кој помага во заедницата“, тогаш сте чекор поблиску до 

остварување на целите. вештините потребни за организирање 

семејни собири се исти со оние неопходни за застапување на 

вашата заедница. искуствата од типот на подготвување листа на 

гости за забава или на распределба на задачи (да одлучите кого 

да поканите, да одлучите кој што да донесе на собирот и да се 

идентификуваат потребите и задачите) се дел од организацискиот 

процес и тие се клучни за успехот на групата за дејствување.
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Доколку веќе имате дадено облека што не ја користите или, пак, подарувате 

• 

книги откако ќе ги прочитате, овие свои карактеристики може да ги 

искористите на повисоко ниво. Може да основате библиотека во локалното 

училиште или да иницирате размена на користена облека во заедницата.

Доколку сте ги чувале децата на вашите соседи, тогаш сте докажале дека можете 

• 

потребите на другите да ги ставите пред своите. Можете да се организирате со 
другите родители во вашата заедница и да основате центар за чување деца што 
ќе се приспособува на работниот распоред на поголемиот број родители.

Доколку некогаш сте пробале нешто ново, сте биле на некој нов курс, 
• 

сте учеле друг јазик, сте пробале нов рецепт, тогаш сте флексибилни и отворени за нови предизвици. Овие квалитети ќе ви помогнат да преземете чекори за подобрување на животот во вашата заедница.

дури и доколку никогаш не сте направиле нешто од погоре наведеното, односите со луѓето кои ги 

познавате претставуваат основа за развој на вештините потребни за застапување на заедницата. 

семејните односи ве имаат подготвено да земете активна улога во заедницата. вашите професионални 

искуства може да бидат основа за дејствување во заедницата.
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информации од прва рака за потребите на детето - Родителите се 

• 

најквалификувани за исполнување на потребите на детето. Родителот препознава кога детето е само вознемирено, а кога е сериозно болно.

кредибилитет - Оние кои ги носат одлуките повеќе би сакале да ги слушнат родителите 

• 

отколку некои „застапници“ кои не се директно засегнати од проблемите. Законодавците се трогнуваат само од вистински човечки приказни. Кога им се обраќаат оние кои се најзасегнати, шансите сите факти да им бидат прецизно презентирани се најголеми, а добиениот впечаток може да биде силна мотивација за промени.

посветеност и мотивација за дејствување - Родителите се најзасегнати кога потребите на 
• 

нивните деца во заедницата не се задоволени. На пример, родителот на дете со посебни 

потреби се грижи за своето дете на посебен начин, има посебни очекувања и вложува 

посебни напори за подобрување на услугите за децата.

Зошто родителите се добри застапници?

Често мислиме дека само експертите можат да ги решат нашите проблеми. се разбира, тоа е некогаш 

неопходно, но кога станува збор за „застапување“ или „дејствување“, родителите се обично првите и 

најдобрите застапници на своите деца. 

Родителите се експерти бидејќи имаат:
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ќе станат свесни и информирани;• 

ќе станат сигурни во своите способности;• 

ќе се соочат со своите потреби и потребите на другите;• 

ќе проговорат за нештата за кои мислат дека се важни;• 

ќе се информираат за „системот“ и ќе развијат способности за дејствување;• 

ќе станат дел од заедница која се грижи за своите членови;• 

ќе им бидат пример за граѓанска акција на своите семејства.• 

Р
О

Д
И

Т
Е

л
И

Т
Е

:

Каква корист има вашето семејство и заедницата доколку дејствувате?

иако родителите се најдобрите застапници на своите деца, тие не се секогаш свесни за 

своите права и не го препознаваат својот потенцијал за извршување на родителските 

задачи. со овој прирачник сакаме да им помогнеме на родителите да се запознаат со 

своите права и да ги охрабриме да почнат да ги развиваат вештините потребни за 

дејствување и за промена. 
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ќе бидат горди на своите родители и на својата заедница;• 

ќе станат активни граѓани кои ќе преземаат потребни акции;• 

ќе живеат во подобри услови и ќе имаат побезбедна заедница;• 

ќе имаат подобри образовни можности;• 

ќе се здобијат со чувство дека заедницата се грижи за нив;• 

ќе создадат подобри можности за здраво и безбедно растење.• 

Д
ЕЦ

А
ТА

:

ќе оствари поквалитетен  живот;• 

ќе има поголема вклученост на своите жители;• 

ќе развие подобра комуникација преку јакнење на духот на заедницата;• 

ќе развие чувство за граѓанска сопственост;• 

ќе се здобие со побезбедна околина и ќе ги подобри јавните услуги.• З
А

Е
Д

Н
И

Ц
А

Т
А

:
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Во животот е важно да не ги прифаќаме нештата 

како дефинитивни и непроменливи. 

кога семејствата заедно, ефективно и успешно ги 

застапуваат правата на своите деца за подобро 

образование и иднина, тие можат да ја изменат 

состојбата од која не се задоволни и да ги остварат 

правата на нивните деца и правата кои тие ги имаат 

како граѓани во една демократска заедница.

Идентификување на целите (грижите, проблемите)• 

Идентификување на индивидуалните способности и силните страни• 

Идентификување на родителите како добри застапници• 

Идентификување на придобивките на заедницата од застапувањето• 

ЗАСТАПНИШТВОТО Е ПРОЦЕС КОЈ СЕ СОСТОИ 

ОД МНОГУ чЕКОРИ. ОВА СЕ ПРВИТЕ чЕКОРИ 

ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВАТ:
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Во едно мултиетничко основно училиште, 
во кое добрата соработка со родителите на 
учениците се негува како традиција повеќе 
од еден век, родителите и локалното 
население постојано се дел од развојот 
на училиштето. Благодарение на нивната 
безрезервна помош, целосно е реновирана 
покривната конструкција, обновени се 
прозорците, санитаријата и училишниот 
инвентар и мебел. Родителите на учениците 
и другите жители со задоволство учествуваа 
во уредувањето на училишниот двор и 
спортскиот терен на подрачното училиште.

27





Први 
чекори во 

дејствувањето

ГЛ
А

В
А

 2

Животот е патување, а не цел.





B

ГлАВА 2:    Први чекори во дејствувањето

Овде се претставени понатамошните чекори во застапувањето, со што секој кој сака да 

направи некоја промена, може да стекне вештини кои ќе му помогнат да стане застапник и 

да го подобри животот во својата заедница. 

Ова се чекорите кои треба да се преземат:

поговорката „Животот е патување, а не цел“ добро се вклопува во процесот на застапување, 

бидејќи при патувањето не е важна само целта, туку и самото патување, кое можеби е и 

поважно. застапувањето, како некое посакувано патување, подразбира многу фази и има 

попатни и крајни насоки и цели. Оние кои уживаат во кратки излети, училишни екскурзии, 

посети на роднини или кратки прошетки знаат дека патувањето подразбира подготовка, 

организација, планирање, избирање на посакуваната дестинација и пакување на сите 

потребни нешта.

П
Р

В
И

 Ч
Е

К
О

Р
И

да се одредат целите• 

да се соберат информации• 

да се развие краткорочна и долгорочна стратегија• 

да се идентификуваат клучните субјекти во донесувањето одлуки• 

да се донесе одлука дали ќе се дејствува индивидуално или во група• 
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чЕКОР 1: Определете ја целта и она што сакате да го постигнете

подготовката за патувањето подразбира избор на интересна дестинација (цел или крајна 

намера), учење за регионот (собирање факти), процена на теренот (определување на 

стратегијата на дејствување), решавање дали да се патува сам (индивидуално дејствување) 

или не (групно дејствување). првиот чекор на патувањето е определување на целта. ако 

вашиот проблем е лошата храна во училиштето на вашето дете, тогаш целта може да 

биде да се изборите за поголем и поквалитетен избор на храна. следниот чекор е да се 

уверите дека целите се важни и остварливи.

чЕКОР 2: Разгледајте ја вашата цел

Она што го прави патувањето успешно се однесува и на успешното застапување. треба 

уште еднаш да ги разгледате вашите цели и да се запрашате: „дали ова е важен проблем?“ 

родителите кои патуваат со своите деца, при изборот на дестинацијата ja земаат предвид 

возраста на децата, нивниот темперамент и нивните интереси. слично, кога се бира целта 

која сакаме да ја застапуваме и се утврдуваат потребите на заедницата, родителите треба да 

се свесни за сите аспекти на патувањето, особено за дестинацијата (целта).

Оние кои првпат се впуштаат во процесот на застапување, најдобро е да си постават помали 

задачи. исто како што некој кој првпат патува би избрал блиска дестинација, така би било 

добро нововклучениот член да се одлучи за некој помал проблем со кој би ги вежбал новите 

вештини. пробната работа е добар начин да се здобиете со организациски и комуникациски 

вештини и да се усовршите за формулирање ефектни пораки и за избирање соработници. 

и ако првиот обид не е успешен, малите проблеми може да донесат само мали загуби. 

родителите треба да согледаат дали нивната цел одговара на нивните можности. 
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ако одговорот е почесто „да“ отколку „не“, тогаш сте подготвени да продолжите со следниот чекор.

опфаќа интереси на повеќе луѓе?• 

може да се оправда со докази?• 

одговара на вашите вештини?• 

има шанси за успех?• 

Проблемот со кој се соочувале родителите на децата 
од едно селско училиште бил неосветленоста на патот 
што водел до училиштето. Во зимскиот период, по 
завршувањето на часовите од втората смена, децата биле 
приморани да си одат дома по тесни и темни сокачиња. 
Дури и училишниот двор не бил доволно осветлен, па 
во училиштето често се случувале кражби.
На иницијатива од неколку родители загрижени за 
безбедноста на своите деца, колективот на училиштето 
ветил дека ќе го реши овој проблем. Училишните 
служби почнале да ја анимираат локалната заедница, 

организирајќи редовни состаноци со општинските 
власти, бизнисмените и печалбарите од селото. Со 

заеднички труд и средства бил изготвен проект и било 
поставено осветлување од главната улица до училиштето, 

а бил осветлен и училишниот двор. Општината подоцна 
инвестирала во асфалтирање на приодните патишта од 

соседните маала до училиштето. 

Кога сакате да преземете некоја акција, запрашајте се дали вашата цел или намера:
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чЕКОР 3: Истражувајте

за да си одговорите на прашањата: „Што сакам да постигнам? Што сакам да променам?“ 

неопходни ви се факти. Фактите се, исто така, важни за да се одговори на прашањата 

поставени од клучните субјекти во донесувањето на одлуките или од потенцијалните 

поддржувачи кои треба да ги убедите. Многу е важно да посветите време и енергија за 

собирање докази. тоа помага да се изгради цврста основа и го зајакнува вашиот углед 

на добар поборник и застапник.

Фактите може да ви помогнат:

луѓето кои првпат ќе бидат вклучени во процесот 

на застапување веројатно ќе се запрашаат:

Каде да ги соберам потребните информации?• 

Каде да најдам докази кои ги поддржуваат моите заложби?• 

Како да знам дека другите ја споделуваат мојата загриженост?• 
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изворите за добивање информации може да бидат во вашата најблиска околина, во вашиот 

дом или соседство. разговарајте со вашите деца за нивното училиште, зборувајте со вашиот 

сосед за вашата населба, читајте го локалниот весник и присуствувајте на училишните 

состаноци. Ова се едноставни начини да бидете информирани за вашата заедница, кои, исто 

така, ќе ви помогнат и да си ја напишете домашната задача. на пример, додека читате весник, 

може да ја најдете темата што ве засега. истражувањето е полесно одошто ви се чини.

Истражувањето подразбира:

Обичен разговор со вашиот сосед може да ви открие дека и други луѓе ги делат вашите 

грижи (регулирањето на сообраќајот околу училиштето или недостигот од материјали во 

училницата). доколку сте во тек со промената на законите или доколку следите вести, може 

да откриете дека одлуките кои се однесуваат на луѓето со посебни потреби или прашањата 

кои се однесуваат на училиштата може да бидат корисни и за вашиот случај.

Директна опсервација • 

  (посета на училиштето на вашето дете)

Формални и неформални разговори • 

  (разговарајте со соседите за да видите дали ги споделуваат вашите грижи)

Истражување низ медиумите • 

  (читајте весници, пребарувајте на интернет)

локални состаноци и состаноци со училишниот одбор • 

  (присуствувајте на состаноци на кои се разговара за темите што ве засегаат)
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слушајте го вашето дете, откријте кои се неговите проблеми. разгледајте ја неговата 

училницата, погледнете што недостига. присуствувајте на училишните состаноци и на 

состаноците во населбата, читајте весници, зборувајте со соседите. Ова се начини да 

соберете факти за состојбата во заедницата. истражувањето 

на интернет и разговорите со соседите се корисни, но 

истражувањето од „прва рака“ е уште поважно. при 

планирањето на процесот на застапување, запомнете дека 

успешен поборник и застапник за некоја идеја е оној кој не само што редовно ја 

„пишува својата домашна задача“, туку прави и дополнителни истражувања.

Еве три примери за успешно тактизирање:

1.   во една мала општина имало повеќе деца на кои им била потребна помош од 

логопед. иако директорот на училиштето во повеќе наврати доставувал барање за 

вработување логопед, неговите напори не довеле до решавање на овој проблем. со 

залагање на родителите и нивно истапување пред надлежните во општината, 

по неколку години овој проблем бил решен и во училиштето бил вработен 

логопед. неговата стручна работа помогнала да се намалат тешкотиите со 

кои се сраќавале и наставниците и родителите на овие деца. се разбира, 

најголема корист од работата на логопедот имале самите деца, кои  ги намалувале 

проблемите кои ги имале, а ја зголемувале  својата самодоверба.

Д И Р Е К Т Н АТА 
ОПСЕРВАЦИЈА 

РОДИТЕ лИТЕ 
СЕ ВАЖНИ
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2.    едно соседство во близината на автопат имало проблем со бучавата. со години биле 

пишувани писма и биле одржувани состаноци на жителите со локалните власти, 

но сепак проблемот не бил решен. најпосле, еден жител купил евтин мерач на 

децибели и одлучил секое утро и секоја вечер да излегува и да ја мери бучавата. 

со снимените информации, заедницата можела да 

докаже дека се изложени на јака бучава. Жителите 

ги поднеле доказите за високото ниво на децибели 

и препораките од аудиолог и педијатар и на тој начин 

потврдиле дека јаката бучавата може да биде штетна за децата и за возрасните пред 

субјектите кои донесуваат одлуки. набрзо биле подигнати звучни бариери. семејствата 

си го вратиле мирот и живееле спокојно во своите домови.

3.     Мајката на еден ученик била решена да добие подобри услови за своето дете во поглед на исхраната 

на децата во училиштето. таа решила да го преземе овој чекор бидејки нејзиното дете било подложно 

на алергии. пред првиот училиштен ден, ги контактирала директорот на училиштето и одговорниот 

наставник со цел да ги информира за ситуацијата. им презентирала извадоци од весник за опасноста 

на алергиите од храна. таа одела од врата до врата прашувајќи ги останатите родители дали нивните 

деца имаат алергии и открила уште случаи кои го имале истиот проблем. способноста на 

мајката да обезбеди информации била основа за решавање на проблемот. како резултат 

на заедничкиот ангажман на родителите и наставниците, во и надвор од училницата биле 

поставени слики со продуктите на кои децата најчесто биле алергични и тие продукти ги 

прецртале со црвено. тоа го привлекло вниманието на другите родители и на постарите ученици. 

Леток со информации за опасноста од алергиите бил поделен и на останатите родители. Овој проблем 

бил успешно решен по пат на едноставни, но ефективни постапки, бидејќи родителот кој се борел за 

својата идеја во овој случај, ја напишал својата „домашна задача“.

КОлКУ ГлАСНО 
Е ПРЕГлАСНО?

АлЕРГИИ 
ОД ХРАНА
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ШАНСИТЕ ДА ГИ УБЕДИТЕ ДРУГИТЕ ВО ВАЖНОСТА 

НА РЕШАВАЊЕТО НА ПРОБлЕМИТЕ СЕ ПОГОлЕМИ 

ДОКОлКУ ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ГИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ:

СЕ ТОчНИ• 

ПРИВлЕКУВААТ ВНИМАНИЕ• 

СЕ ТАКТИчНО ПРЕТСТАВЕНИ• 

како родител, вие сте најквалификувани да ја разберете ситуацијата и потребите 

на вашето дете. вашето познавање на потребите на вашето дете од прва рака и 

длабокиот интерес ќе ви користат во остварувањето на целта. но покрај желбата за 

дејствување и посветеноста, за да создадете случај за застапување многу се важни 

информациите. на почеток, вашата желба за дејствување може да биде водена од 

емоции. Можеби ќе си речете: „навистина ме лути кога ќе видам дека децата немаат 

часови по физичко воспитување бидејќи во училиштето нема топки со кои можат да 

играат!“, или да бидете лути и да си речете: „не можам да верувам дека нема програма 

за продолжен престој во училиштето, кога најголем дел од родителите работат до 

доцна“. но, исполнувањето на интересите и вклучувањето на други луѓе во процесот 

повеќе зависи од фактите отколку од емоциите.
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чЕКОР 4: Развијте краткорочна и долгорочна стратегија

сега кога ги имате информациите, треба да почнете со реализација на вашиот интерес. 

запрашајте се: „кои се препреките? кои се ресурсите? како да направам план за акција?“ 

Одговорите ќе зависат од околностите, заедницата, ресурсите и од други фактори. понекогаш 

родителите ќе треба да изнајдат брзо решение на многу сериозен проблем кој ги доведува 

нивните деца во опасност. во друг случај ќе има потреба од долгорочно решение. најчесто е 

потребна комбинација од двата пристапа. следните примери покажуваат како краткорочната 

и долгорочната стратегија може да функционираат како тандем.

      Автомобили и деца

    еден од заедничките проблеми на сите заедници е 

загрозеноста на децата во сообраќајот. Овој пример 

покажува како краткорочните и долгорочните стратегии 

можат да ни помогнат да се справиме со актуелните 

или со долготрајните проблеми. еден сликар во својата 

населба поставил знак: „вози побавно!“, откако неговата ќерка за малку 

ќе ја удрел автомобил. друг загрижен сосед на улицата поставил 

флуоресцентен конус за контрола на брзината со знак: „вози побавно!“ 

друг жител на заедницата објавил текст во локалниот весник во кој ги 

навел сите случаи во кои можеле да настрадаат деца и ја образложил 

својата загриженост за безбедноста на децата. една наставничка која 

живеела во соседството направила програма за безбедност во училиштето. таа иницирала серија 

дискусии за важноста на пораката „застани, погледни, слушни“ пред да поминеш улица, користела кукла 

со име „Мечето велосипедист“ за да ја акцентира важноста за сигурност на децата кои возат велосипед, 

а во училиштето поканила сообраќајци кои разговарале со децата за безбедноста во сообраќајот.
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Овој пример укажува на важноста на двостраниот пристап и на комбинирањето на краткорочната 

стратегија - потсетување на проблемот со поставување знаци на патот за брзо спречување на опасноста 

- и на долгорочнатата стратегија - користење на веќе постоечки механизми (локалниот весник) и 

ангажирање на родителите да дејствуваат за доброто на своите деца и да соработуваат со постоечките 

институции (училиштето) за да ги запознаат децата со правилата за безбедност во сообраќајот.

Менторирање на заедниците

во еден град обременет со долготрајни економски и социјални проблеми, граѓаните се собирале за да 

одржат „ден на заедницата“. Оваа прослава (краткорочна стратегија, моментални резултати) ги отворила 

вратите за идни контакти. со текот на времето, оваа краткорочна стратегија поттикнала трајни стратегии за 

решавање на проблемите. бил создаден систем на менторирање во кој постарите членови на заедницата 

им помагале на младите ученици во пишувањето на домашните задачи, им помогнале да го подобрат 

читањето или, пак, едноставно се спријателиле со нив. сè започнува со мали чекори кои може да одиграат 

важна улога во зближувањето на жителите на заедницата и во понатамошното заедничко дејствување 

заради решавање важни системски прашања.

Благодарение на постојаната соработка што ја негува со локалната заедница, 
едно училиште можело да се пофали со долгогодишно одржување на една 

убава традиција – одбележување на Светскиот ден на меѓусебната 
помош, 26 Октомври. По овој повод, секоја година, во соработка 

со жителите на градот, се организирал голем настан со 
разновидна програма. Сè започнало со делење пораки 

на месното население од страна на учениците 
и наставниците со цел да се привлече 
нивното внимание кон активностите 

што се реализирале на повеќе 
пунктови во градот каде 
биле поставени повеќе 

тематски центри:
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Хуманитарен центар з1. а собирање облека која потоа била 
донирана на сиромашното население; 

Истражувачки центар2.  за анализа на примероци од водите 
на реките, бунарите и изворите со помош на апаратура 
донирана од Мировниот корпус на САД;
 
Центар на првачињата 3. за изработка на цртежи - пораки за 
меѓусебна помош; 

Центар за правна помош 4. во кој родителите и учениците од 
сите подрачни училишта можат да добијат правна помош 
за начинот на добивање услуги од училиштето;
 
Ликовен центар5.  за изработка на идејни решенија за 
уредувањето на училиштето;
 
Историски центар6.  за отворени дискусии со истакнати 
личности за подалечното и поблиското минато на градот;
 
Центар за соработка со локалната самоуправа7.  во кој 
учениците, наставниците и претставниците од локалната 
самоуправа заеднички работат на проектот на општината; 
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Литературен центар 8. во кој се пишуваат текстови на 
тема: Помош за оние на кои таа им е потребна - Не 
штеди ја твојата помош, имај големо срце за себе и 
за останатите;
 
Информатички центар 9. за развој на повеќејазична 
електронска комуникација на учениците со своите 
врсници од светот;
 
Центар за соработка со општ лекар и со стоматолог 10. 
во кој локалниот лекар и стоматологот ги едуцираат 
учениците и одговараат на нивни прашања;
 
Комунален центар11.  задолжен за уредување на 
училишниот двор, на што работи локалното комунално 
претпријатие заедно со учениците и наставниците;
 
Центар за соработка со МВР 12. во кој се врши едукација на 
учениците за примена на заштитна опрема при возење 
велосипед и велосипед со мотор, како и за обврските 
на оваа категорија учесници во сообраќајот.
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ДЕН ЗА чИСТЕЊЕ

Ова што следи е пример за успехот кој може да ви го донесе комбинирањето на краткорочните и 

долгорочните стратегии. случајот се однесува на уште еден универзален проблем карактеристичен за 

многу заедници. најчесто парковите се нечисти и небезбедни. во една општина, локалниот парк бил 

единственото место каде што жителите можеле да се релаксираат. за жал, тој бил нечист и запуштен.

краткорочната стратегија била да се организира „ден за чистење“, со цел да му се даде на паркот нов 

изглед. за да се добие поддршка, на огласните табли во општината биле закачени известувања и во 

домовите на жителите биле испратени летоци со кои се најавувал излет за сите оние кои ќе помогнат 

да се разубави паркот. но жителите знаеле дека за да се реши оваа ситуација било потребно повеќе 

од еднократен ангажман. било потребно паркот редовно да се одржува. „денот за чистење“ бил само 

моментално решение на проблемот. со цел тој целосно да се реши, неколку 

родители започнале соработка со училиштето. училиштето им се чинело 

како природен партнер бидејќи се наоѓало во близина на паркот и 

учениците би имале многу придобивки доколку тој биде чист и 

безбеден. училиштето спонзорирало програма „да го исчистиме 

паркот“. во редовната настава училиштето организирало „ден за 

разубавување на паркот“, садење грмушки и цвеќиња (донација од 

локалниот расадник), фрлање на ѓубрето и поставување табли со 

името на училиштето и на спонзорите (рекламирање за локалните 

компании).

наставниците се вклучиле и ги интегрирале активностите од паркот 

во својата наставна програма по запознавање на природата. на часовите 

организирани во паркот, децата ја изучувале природата и процесот на растење. 

во училницата биле засадени некои растенија и се следел нивниот раст до пресадувањето во паркот. 

децата добивале поени за учество во работата на заедницата, кои им помагале да ја подобрат својата 

оценка на училиште. целата населба имала корист од тоа. во смисла на краткорочно решение, „денот за 
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чистење“ бил морална мотивација и поттик за решавање на проблемот. долгорочно, пак, користењето 

на паркот во едукативни цели се покажало како голема придобивка за образованието. Организираниот 

излет по повод „денот за чистење“ бил едноставна и забавна награда за оние кои помогнале. Жителите 

на заедницата се зближиле, што е основа за реализирање понатамошни активности.

чЕКОР 5: Идентификување на субјектите кои донесуваат одлуки

и оние кои донесуваат одлуки се само луѓе. Може да бидат и ваши соседи, родители на 

другарчињата на вашето дете или, пак, да посетувате иста библиотека, продавница или парк. 

успешните застапници ги користат своите познанства во остварувањето на своите цели. 

зборувајќи со своите соседи може да дознаете дека некој од вашите пријатели познава луѓе 

од локалната самоуправа. или може да дознаете дека госпоѓата која живее на вашата улица 

е претседател на училишниот совет. една од мајките во населбата била изненадена кога 

дознала дека нејзиниот сосед е пензиониран директор на локалното основно училиште. кога 

семејството се соочувало со проблеми во училиштето, овој пријател и поранешен директор 

на локалното училиште бил во можност да интервенира и да посредува во решавањето на 

проблемот. 

Како да ја искористам оваа информација?• 

Кој треба да биде запознаен со овие информации?• 

Откако ќе бидат дефинирани проблемите, ќе се соберат информациите и ќе се 

определат краткорочните и долгорочните стратегии, прашањата кои следат 

во процесот на застапување се:
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кој субјект за донесување одлуки ќе го контактирате, зависи од типот на 

проблемот што сте го идентификувале. 

На пример, ако ситуацијата се однесува на проблем во училиштето, 

релевантниот субјект кој треба да се контактира би бил:

Ако во полето на вашиот интерес се некои проблеми кои се јавуваат во вашата 

населба или заедница (проблем со уличното осветлување, со криминалот, 

со хигиената), релевантниот субјект кој треба да се контактира е:

член на куќниот совет• 

член на локалната самоуправа• 

претставник од канцеларијата на градоначалникот• 

одделенскиот наставник• 

училишниот директор• 

предметниот наставник• 

родител, член на училишниот одбор или советот на родители• 

членови на училишниот одбор• 
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вашата способност да ги препознаете одговорните луѓе за решавањето на вашиот проблем игра 

многу важна улога. тоа може да влијае на начинот на кој ќе ја структурирате вашата порака или, пак, 

на времето на презентација. 

Ако телото кое донесува одлуки на кое треба да му се обратите е училиштен одбор, важно е:

Библиотека

Формулирањето на вашата порака зависи од тоа кому му ја упатувате. веројатно вашиот 

проблем вклучува и зголемување на услугите во заедницата (на пример, услугите во 

библиотеката). Обраќајќи се до вистинската целна група (во овој случај, управата на 

библиотеката), една заедница обезбедила поголема снабденост со весници за читателите. 

преку интересирање за работата на одборот и презентирање на своите проблеми пред нив, 

заедницата била во можност да им обезбеди поголема информираност на своите граѓани. 

во еден друг случај, библиотеката ги зголемила своите услуги при изнајмување книги. 

Желбата на некои жители за зголемување на услугите на библиотеката и познавањето на 

процесот преку кој тоа може да го направат, довело до голем напредок.

да знаете кога одборот се состанува (неделно, месечно или тримесечно).• 

да го претставите проблемот јасно.• 

д• а знаете како вашиот проблем да го ставите на дневен ред. Дали да 

испратите писмо? На кој датум? Дали да присуствувате на отворен 

состанок на кој ќе ги изложите вашите проблеми?

да соберете контакти на сите членови на одборот и да им пратете писмо.• 
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Правејќи самоевалвација на 
крајот на учебната година, во 

едно основно училиште заклучиле 
дека бројот на лектирни изданија не 

соодветствува со потребите на учениците. 
Особено била слаба снабденоста со понови 

лектирни изданија. Со таа цел повеле 
иницијатива за збогатување на библиотечниот 

фонд на училиштето. Биле преземени неколку чекори: 
анализа на бројот на лектирни изданија, анализа на 

нивната состојба (употребливост) и предлози за набавка на 
нови лектири. Бил информиран Советот на родители, кој со 

задоволство прифатил учество во реализацијата на иницијативата. 
Исто така, на првите родителски средби одржани во септември, 

родителите се согласиле преку децата да партиципираат со симболична 
финансиска поддршка, притоа не вклучувајќи ги децата на родителите со 

социјално загрозен статус. Библиотекарот и стручниот соработник направиле 
преглед на неопходните лектирни изданија и стручна литература, кои биле купени 

со собраните средства и дадени на располагање на учениците.
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Индивидуална акција

застапувањето при остварување значајни промени може да биде индивидуално 

или во група. една од главните карактеристики на демократијата е индивидуата 

да има можност да направи крупни промени. понекогаш се јавуваат проблеми 

кои се основани и многу важни, но во исто време се и многу лични. Можеби 

проблемот се однесува само на вашето семејство, или можеби вие сте 

единственото семејство во заедницата чиешто дете бара посебни услови, или 

пак само вашата куќа е опкружена со ѓубре. во вакви ситуации, секоја стратегија 

за групна акција која е наведена во овој прирачник може да најде употреба и во 

индивидуалното дејствување.

Рампи во училиштата

во една заедница, само едно семејство имало дете со посебни 

потреби. во ваквиот случај, семејството сметало дека не е можно 

да се формира група за дејствување. затоа родителите дејствувале 

самостојно, но сепак биле многу ефективни застапници на своето 

дете. тие се избориле во училиштето да се постават рампи со цел да 

му овозможат на своето дете да се движи од една во друга училница. 

вклученоста на детето во сите активности му овозможила да се 

чувствува прифатено и да има позитивна перцепција за училиштето. 
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Заради 
собирање дополнителни 
средства за доопремување на просторот 
наменет за паралелката за деца со посебни потреби, училишниот 
одбор на едно основно училиште организирал дводневен настан 
отворен за сите членови на заедницата. Најпрво, сите засегнати 
страни биле информирани за намерата за организирање настан кој 
ќе им помогне на децата со посебни потреби да имаат попријатен 
престој во училиштето. Било планирано децата кои ќе доаѓаат во 
центарот да имаат на располагање низа дидактички материјали 
што ќе им помагаат во реализирањето на наставата. 
Акцијата го носела името „Од златните раце на мајката“ – 
родителите подготвувале храна, а наставниците и учениците 
учествувале во нејзината продажба. 
Настанот бил извонредно успешен. Реализирањето на 
оваа активност не само што придонело за собирање на 
неопходните средства, туку и создало добра социјална клима 
и соработка меѓу учениците, родителите и училиштето. 
Ваквите активности ги мотивираат учениците да земаат 
активно учество во реализирањето заеднички цели.
Со цел да се поттикнат учениците и во иднина да 
учествуваат во ваков тип активности, училиштето и 

доделило пофалница на паралелката 
која собрала најголема 

донација.
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ГлАВА 3:    Вклучување на заедницата
  

недостигот од време и искуство за групно дејствување ги оневозможуваат промените и 

напредокот на една заедница. дури и кога постои мотивација да се помогне, понекогаш 

недостигаат ресурси или знаење како да се дејствува.

во оваа и во следната глава се дадени практични совети кои можат да им помогнат на 

родителите да допрат до заедницата, да ги вклучат другите, да формираат група за 

дејствување и да направат промени во своите заедници. во продолжение ќе добиете 

одговор на прашањето: „како да формирам група за дејствување?“ и ќе се здобиете со 

вештини и алатки потребни за остварување на целите кои сакате да ги застапувате.

Досега треба да ги имате идентификувано:

В
К

Л
У

Ч
У

В
А

Њ
Е

клучните проблеми на заедницата• 

личните вештини и силни страни• 

значајните информации и факти• 

целите и стратегиите на застапување• 

релевантните субјекти во донесувањето одлуки• 
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иако до застапувањето не нè води само еден пат, сепак има 

слични ситуации со кои може да се соочат сите застапници. 

За решавање на тие ситуации може да ви помогнат следниве прашања:

Дали ми е потребна поддршка?• 

Кои се придобивките од вклучувањето соработници?• 

Каде да се обратам за поддршка?• 

Што ако никој не сака да помогне? • 

Иницијативата на неколку наставници од едно основно училиште 
да се бојадиса оштетената ограда на училишниот двор, се развила 
во убаво дружење со учениците и нивните родители. По два 
дена заедничка работа, била бојадисана оградата на училишниот 
двор. Потоа, по иницијатива на родителите, се продолжило со 
разубавување на просторот околу училиштето каде децата го 
поминувале своето слободно време, па биле бојадисани клупите 
во училишниот двор. 
Задоволни од новиот изглед на училишниот двор, родителите 
продолжиле да се ангажираат секогаш кога имало потреба од 
нивна помош. Кога во училиштето требало да се сменат старите 
дотраени прозорци со нови, родителите несебично помогнале оваа 
активност успешно да се заврши. Во изнесувањето на отпадниот 
материјал се вклучиле не само родителите туку и претставници 
од локалната заедница и од бизнис-секторот.
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надминување на личните слабости• 

здружување на дарбите на луѓето• 

зближување на заедницата преку дефинирање заеднички цели• 

Дали ми е потребна поддршка?

соочувањето со нови ситуации и правењето промени е честопати, но не и исклучиво, работа за повеќе луѓе. 

Поддршката може да помогне во:

вклучувањето на другите членови од заедницата во процесот 

на застапување е исто како да тргнете на заедничко патување 

со некого. во процесот на застапување, потребни ви се знаење, 

вештини и енергија за да може тоа патување да биде продуктивно 

и да ви се исплати. за групите е покорисно кога повеќе поединци 

придонесуваат за остварување на целите отколку кога членовите 

на групата се само извршители на задачи. Групите во кои сите се 

согласуваат со сè, веројатно имаат недостиг од вештини и идеи. 

секој човек поседува посебни дарби, користи различни вештини и 

може на различен начин да придонесе за заедницата вклучувајќи се 

во групи за застапување. Групите за застапување составени од луѓе 

со слични вештини и непремостливи карактерни разлики обично 

не се продуктивни. силните групи произлегуваат од луѓе со слични 

ставови, од гласноговорници до надарени писатели, од иновативни 

уметници до велосипедисти.
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Благодарение на осмислената и сеопфатна соработка со родителите и 
локалната заедница, основното училиште од една општина успешно ги 
реновирало спортските терени кои се користеле за настава по физичко и 
здравствено образование, а кои биле со земјена подлога. Сите активности од 
програмата кои се реализирале на ваквите терени, за учениците претставувале 
повеќе проблем одошто задоволство. Поради ова, наставниците, учениците 
и родителите побарале решение на овој проблем. Најпрвин, преку Советот 
на родители, оваа иницијатива била доставена до Училишниот одбор, кој 
побарал од директорот на училиштето да изнајде решение за асфалтирање 
на игралиштето. 
Директорот на училиштето подготвил барање до градоначалникот на Општината 
со детален опис на проблемот и со потписи за поддршка на иницијативата од 
родителите на учениците. Кон барањето се придружила и Месната заедница, 
која исто така имала интереси за подобрување на квалитетот на наставата и 
за обезбедување подобра животна средина.
На заеднички состанок на градоначалникот, директорот на училиштето и 
претседателот на Месната заедница било договорено да се изработи проект 
со кој ќе се аплицира во владини и невладини организации. Општината 
зела обврска да ја изработи целокупната техничка документација за 
проектот, а училиштето да ја изработи личната карта на училиштето и 
план за користење на спортските терени од локалното население. Месната 
заедница изработила план за вклучување волонтери во реализацијата на дел 
од проектните активности. За да биде апликацијата квалитетно изработена, 
биле утврдени термини за состаноци и редовна комуникација со учесниците 
кои ја подготвувале апликацијата.
По комплетирањето на целокупната документација било аплицирано во 
Агенцијата за млади и спорт. Проектот бил прифатен и одобрен и во летните 
месеци биле завршени градежните работи во чија реализација се вклучиле 
и родители на учениците. Со реализацијата на оваа иницијатива биле 
подобрени условите за изведување на наставата по физичко и здравствено 
образование, младите од општината добиле нови спортски терени за рекреација 
и спортување, а училишниот двор добил прекрасен изглед.
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КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД ВКлУчУВАЊЕТО СОРАБОТНИЦИ?

КВАлИТЕТНО УПРАВУВАНИТЕ ГРУПИ лУЃЕ КОИ СЕ ЗДРУЖУВААТ 

ОКОлУ ВАЖНИ ПРАШАЊА, МОЖАТ ДА ПОСТИГНАТ МНОГУ НЕШТА. 

Заедничкото дејствување може:

да направи конкретни и брзи подобрувања во животот на луѓето. Групата за дејствување може 

да направи големи промени доколку вклучи голем број луѓе. Овие подобрувања може да направат 

големи промени во животот на луѓето (обезбедување подобра храна во училиштата, ревитализирање 

на парковите, чистење на сметот и слично).

да ги запознае луѓето со нивните способности. акциската група за дејствување во заедницата 

подразбира тимска работа на повеќе луѓе. соработката при решавање на индивидуалните проблеми ја 

зајакнува заедницата во целина. Ова на луѓето им ги освестува индивидуалните способности, што игра 

важна улога во остварувањето на нивните права. кредибилитетот со кој ќе се здобиете работејќи за 

доброто на својата заедница, понатаму ќе ви користи во остварувањето нови цели, а ќе ви помогне и да 

ги охрабрите своите деца да проговорат гласно и да направат нешто позитивно за своето семејство или 

заедница.

да ги промени односите на моќ. Граѓанското застапување или акција е клучен елемент за одржување 

на демократијата. преку градење силна организација се менуваат односите на моќ во заедницата. 

кога групата ќе стане доволно моќна, таа секогаш ќе влијае на донесувањето одлуки во заедницата. 

демократски структурираните акциски групи помагаат во функционирањето на политичкиот систем. тие 

им овозможуваат на луѓето кои инаку не можат да добијат можност, да бидат чуени, да проговорат за 

своите грижи. вештините со кои се здобиваме при застапување - од тоа како да се соберат факти до тоа како 

да се добие поддршка од заедницата - се исклучително важни. акциите кои ги презема групата помагаат 

да се осигури нејзиниот развој, што, пак, помага да се одржи присуството и моќта во заедницата.
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да обезбеди придобивки за наредните генерации. децата имаат најмногу корист кога нивните 

родители активно учествуваат во нивните животи како застапници. тие имаат и материјална (подобро 

образование, побезбедни игралишта) и духовна корист (поголема самодоверба) кога нивните родители 

се активно вклучени во заедницата. како што родителите стануваат лидери во очите на своите деца, така 

се зголемува и можноста за интеракцијата родител - дете. кога родителите ќе се здобијат со сигурност 

во користењето на своите вештини за застапување, и децата ќе можат да учат разни вештини за критичко 

размислување. дури и доколку групата не ја достигне својата крајна цел, многу е важен самиот процес 

низ кој таа поминува. растењето покрај родители застапници, им дава пример на децата како да преземат 

слични активности кога ќе пораснат.

    КАДЕ ДА СЕ ОБРАТАМ ЗА ПОДДРШКА?

во првите фази на застапувањето се собираа потребните информации. сега е 

време повторно да бидат вежбани истите вештини, за да се запознаат членовите 

на групата и ресурсите кои постојат во заедницата. во оваа фаза, запознавањето 

на соработниците кои можат да помогнат во остварувањето на поставената цел е 

еднакво важно колку и посочувањето на потребите на почетокот на процесот. темелното 

истражување во оваа фаза може да биде исклучително продуктивно, а ќе може и да заштеди 

време и енергија за во иднина. пред да биде формирана групата за дејствување, треба да се 

размисли дали веќе има партнери во заедницата од кои би можело да се побара поддршка.

За да ги лоцирате изворите на поддршка и за да можете да продолжите 

со своето патување, земете ги предвид следниве чекори:

Класифицирајте ги своите проблеми. за да можете да одлучите кому да се обратите за 

поддршка, најпрво треба да ги класифицирате вашите проблеми. Ова ќе ви помогне да утврдите 

дали во вашата заедница веќе постои група на која можете да  се обратите за поддршка. 
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За да ги класифицирате вашите проблеми, запрашајте се дали припаѓаат во категорија на:

Користете средства за информирање на заедницата. при вклучувањето на заедницата и 

соработката со другите заради добивање поддршка, морате да размислувате сеопфатно. 

Како го класифициравте вашиот проблем? 

Кој беше главниот мотив? 

Како што им советуваме на нашите деца да пишуваат домашни и да користат речници или 

енциклопедии во истражувањето, така и родителите застапници мора да користат алатки за 

истражување со цел да добијат повеќе информации за достапните ресурси, вклучувајќи и:

Проблеми од јавен карактер (улици, населба, игралишта)• 

Образование (училници, училиште, дневен престој)• 

Здравје (посебни потреби, исхрана)• 

список на ученици во училиштето• 

база на податоци • 

телефонски именик• 

табла за огласи• 
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за да проверите дали постои група на која можете да  се обратите, погледнете низ базите 

на податоци во библиотеките. посетувајте ги местата на кои одат другите родители со 

своите деца. погледнувајте што има на огласните табли. Читајте весници. контактирајте 

некој наставник со кој веќе имате остварено контакт. Можеби тој/таа познава група луѓе 

на кои би можеле да им ги презентирате своите проблеми. ако проблемот е поврзан 

со здравството, јавете се во локалната болница/амбуланта, разговарајте со матичниот 

лекар или со медицинска сестра и видете дали тие познаваат некој од кого би можеле 

да побарате поддршка. ако проблемот е поврзан со вашата населба, пред да создадете 

своја организација, проверете дали некоја слична веќе постои. ако проблемот сте го 

лоцирале во училиштето, започнете соработка со советот на родители, бидејќи можеби 

тие ќе можат да ви понудат помош.

Важноста на базата со податоци
 
во многу ситуации, првото прашање кое си го поставувате е: „како да стапам во контакт 

со оние кои имаат исти грижи и проблеми како моите?“ понекогаш 

сè што ви е потребно е телефонски именик кој ќе ви помогне да 

ги контактирате вистинските луѓе. клучно е да имате база на 

податоци (во училницата, училиштето, населбата, спортските 

тимови итн.). во некои училишта, каков што е и следниот 

пример, никој не прави список на сите деца и родители. 

повеќето мислат дека водењето листи е губење време бидејќи 

составот на жителите на заедницата е променлив. иронично е 

дека токму ваквиот начин на недостиг од контакти и соработка 

довел до чести промени и селења. неколку родители се 

организирале и направиле база со податоци. тие соработувале 
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со советот на родители и наставници со цел да спонзорираат уметнички 

конкурс/натпревар во кој децата ја дизајнираат корицата и ги илустрираат 

страниците на книгата во која ќе се архивираат податоците. Овој натпревар 

го разбудил ентузијазмот во заедницата. Локалните бизнисмени ги наградиле 

победниците и биле изложени постери на сите влезови давајќи им живост 

на темните училишни ходници. кога била објавена книгата со податоци, 

семејствата можеле непречено да комуницираат меѓу себе. за родителите 

ова било бесценета алатка за организирање кратки патувања или излети и 

за планирање разни прослави. Оваа книга со податоци станала нешто што 

ги зближило жителите на заедницата.

Користење на ресурсите на заедницата. за поддршка во решавањето 

на проблемот најчесто треба да се обратите на групи кои веќе постојат, 

но понекогаш ќе треба да пронајдете и нови партнери. разгледајте ги сите 

опции земајќи ги предвид ресурсите на заедницата. запрашајте се: „со кои 

ресурси располага мојата заедница и како тие може да се искористат за да 

одговорат на потребите на семејствата и децата?“ побарајте поддршка од 

различни сектори во вашата заедница.
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дали локалната болница врши обуки за родители за физикална терапија на деца? дали 

локалните факултети нудат обуки за наставниците од основните училишта? дали во музејот 

работат уметници кои би помогнале во изведувањето на наставата по уметност? дали 

книжарницата организира средби по часовите за групи на млади читатели? следниве примери 

покажуваат како може целата заедница да има корист од партнерство меѓу жителите и 

гореспомнатите субјекти доколку застапниците размислуваат креативно. исто така покажува 

како, кога застапниците размислуваат на единствен и креативен начин, го наоѓаат одговорот 

на прашањето: „каде да се обратам за поддршка?“ 

Болници• 

Универзитети и институти• 

Библиотеки и книжарници• 

Музеи• 

локални бизнис-центри• 

Претпријатија со услужни дејности• 

А• социјации на наставници, синдикати и 

младински организации

Медиуми• 

Тоа може да бидат јавни и приватни институции, како на пример:
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Музејот за градежништво ги гради односите во заедницата 
 

една наставничка не била задоволна со познавањето на математиката на учениците. 

вежбанката по математика воопшто не им била интересна. наставничката размислувала 

креативно и се обратила до локалниот музеј каде што имало оддел со експонати 

од полето на архитектурата и градежништвото. иако во музејот имало низа 

уметнички експонати, наставничката за време на својата посета дознала 

дека музејот нема многу посетители и дека бројот на вработени 

постојано се намалува. вработените во музејот, локалните уметници 

и одделенските наставници се здружиле за да им ги претстават на 

децата основите на градежништвото. преку директно учество во 

градежни проекти, децата ги подобриле своите познавања од 

областа на математиката, а се зајакнал и тимскиот дух на заедницата. 

Музеите во соработка со локалните уметници, на останатите 

училишта во населбата им обезбедиле материјали и алатки 

(чекан, шперплочи и хефталки) и организирале работилници 

за време на викендот за да научат децата да конструираат 

модел-куќички. Медиумите се заинтересирале за овие 

активности и со тоа се зголемил интересот на граѓаните. 

Ова партнерство инспирирало и некои уметници да ги 

отворат вратите од своите ателјеа за децата од заедницата, 

кои можеле да доаѓаат по часовите. низ менторскиот однос, некои деца станале и 

асистенти во ателјеата. и музејот имал придобивки. родителите, од кои некои за прв пат 

дошле во музејот, станале редовни посетители за време на викендите додека нивните 

деца присуствувале на работилниците. и помалите браќа и сестри на учесниците 

исто така учеле. сите заедно развиле разни вештини кои понатаму ќе им користат во 

одржувањето на своите домови и во секојдневниот живот.
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Музичарот отсвири решение

во една заедница, училишниот одбор го намалил буџетот за часовите по музика во 

училиштето. знаејќи дека намалувањето на буџетот ќе се рефлектира и на училишниот 

оркестар, неколку родители го послушале советот на своите пријатели музичари. 

Музичарите контактирале со локалната продавница за инструменти, која исто така 

би се соочила со загуба (поради намалено изнајмување инструменти) доколку се 

распушти училишниот оркестар. еден музичар кој работел во продавницата, 

се понудил да предава во училиштето за да може оркестарот да продолжи да 

функционира. добрата волја била реклама за продавницата, а децата можеле 

повторно да уживаат во часовите по музика.

Помош од болницата

едно дете не можело да учествува во секојдневните активности во училиштето бидејќи користело 

инвалидска количка. на почетокот неговите родители не знаеле каде да се обратат. Откога зборувале 

со матичниот лекар, дознале дека болницата организира часови за поддршка на родителите на деца со 

посебни потреби. преку групите за поддршка, родителите 

дознале и за други родители кои имале слични ситуации и 

решенија. Момчето не било во можност да руча со своите 

соученици, бидејќи масите за ручање не биле адаптирани 

на димензиите на неговата количка. решението било да 

се направат нови маси кои ќе можат да ги користат сите 

деца, во и без количка. загрижените родители се собрале и 

направиле маса на која ќе може да седи момчето во количка 

заедно со неговите пријатели.
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Поттикнете го партнерството во заедницата 
низ соработка со постоечките групи.

создавањето партнерство во вашата заедница може да биде добар начин да привлечете 

внимание за вашиот проблем. кога ќе најдете група со која имате исти интереси, размислете 

дали би било корисно да  се приклучите. 

Некои од чекорите кои може да помогнат 

во процесот на донесување одлуки се: 

Присуствувајте на состаноците на групата.• 

Контактирајте со претседателот на групата.• 

Одржете неформални разговори со останатите членови на групата.• 

Кандидирајте се за позиција во Училишниот одбор. • 

И• зборете се вашиот проблем да биде ставен на дневниот ред на 

состанокот на групата.

П• роценете дали приклучувањето кон групата може да ве доближи 

до решението на вашиот проблем.

65



A

Примерот кој следи покажува како можат родителите да имаат корист од соработката со веќе 

постоечки групи или институции. Вклучувањето на други членови од заедницата со слични 

искуства може да ги зголеми придобивките од процесот на застапување.

Со цел да се соберат средства за уредување на дворот, едно 
основно училиште решило да го искористи претстојниот 
празник и да организира велигденски хепенинг. Учениците 
изработиле ракотворби инспирирани од празникот кои 
биле изложени за продажба, а забавниот дел на настанот 
се состоел од музички и танцов настап на учениците од 
училиштето. 
Уште една потврда дека ваквите настани имаат за цел да 
го привлечат вниманието на останатите институции и 
да го стават училиштето на нивната агенда, бил фактот 
дека по одржувањето на овој настан, локалните јавни 
комунални претпријатија се здружиле во изработка на 
проект за целосно уредување на дворот на училиштето. 
Собраните средства за време на настанот биле само дел 
од износот што гореспомнатите институции го вложиле 
во разубавувањето на дворот на училиштето.
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Вклучување на заедницата со цел да се најдат нови партнери

во една заедница имало многу деца со различни посебни потреби. едно дете имало оштетување 

на слухот, друго имало сериозен проблем со видот, неколкумина доцнеле со својот психички и 

физички развој. дејствувајќи индивидуално, ниту еден родител не успеал да влијае за подобрување 

на услугите во локалното основно училиште. но кога родителите ги вклучиле и другите членови од 

заедницата и ги здружиле своите сили, постигнале успех. како група која ги застапувала правата 

на сите деца со посебни потреби во заедницата, тие предизвикале поголемо внимание отколку 

кога дејствувале самостојно. најпосле, наставната програма била ревидирана и реорганизирана 

со цел да одговори на посебните потреби на овие деца.

Што ако не постои група?

дури и кога внимателно ќе ги класифицирате вашите проблеми, 

користејќи различни алатки за истражување расположливи 

во вашата заедница, може да дојдете до заклучок дека 

не постои група која ги споделува вашите проблеми. 

тоа може да се случи затоа што во вашата заедница 

едноставно не постои таков вид услуга, избраниот 

проблем е карактеристичен само за вас и вашето семејство, 

или пак вие сте првите кои застапувате негово решавање. 

доколку не можете да најдете постоечка група што дејствува 

во вашата заедница, во следните глави ќе добиете потребни 

информации и корисни совети за да формирате своја група.
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Да бидеме ние промената што 
сакаме да ја видиме во светот.

Махатма Ганди

Формирање  
  групи за  
    дејствување
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ГлАВА 4:    Формирање групи за дејствување
  
има онолку причини поради кои луѓето формираат група колку што има и цели кои сакаат 

да ги остварат. не постои патека во застапувањето која ги опфаќа сите различни патчиња и 

попатни препреки со кои се соочуваат застапниците. Овде даваме насоки како еден застапник 

може да создаде група за преземање акција во заедницата. независно дали вашата група 

за дејствување ги застапува интересите на децата или пак се фокусира на подобрувања во 

училиштето или населбата, за да биде успешна, треба да ги преземете следниве чекори.
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чЕКОР 1• :     Вклучете ги и другите во остварување на вашите цели.

чЕКОР 2:•      Организирајте и остварете успешни состаноци.

чЕКОР 3: •     Изберете лидери.

чЕКОР 4:•      Одберете вистинска стратегија.

чЕКОР 5• :     Направете акциски план и имплементирајте го.

чЕКОР 6• :     Користете стратегии за јавно информирање со цел да 

                               привлечете внимание кон вашата порака.
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чЕКОР 1: Вклучете ги и другите во остварување на вашите цели.

првиот чекор при формирање група за дејствување е да ги убедите останатите да ви се придружат. 

Во оваа фаза веќе сигурно го имате издвоено својот проблем, сте 

сфатиле дека тоа не е проблем кој би сакале сами да го решавате 

и сте одлучиле да формирате група. Следни прашања се:

Кој друг е засегнат од овој проблем?• 

Кој друг би можел да биде засегнат?• 

за да дојдете до одговорот, сетете се дека корисниците и потенцијалните корисници на услугата за 

чие подобрување се залагате се дел од групата луѓе кои можете да ги земете предвид кога барате 

поддршка од другите. 

Барање поддршка за продолжен престој во градинка

родителите во една заедница се обидувале да обезбедат продолжен престој за нивните деца 

кои посетувале градинка. децата не можеле да остануваат во градинката подолго, иако нивните 

родители имале продолжено работно време. за да ги привлечат и останатите засегнати од овој 

проблем, родителите контактирале со претставници од градинката, а ова прашање го разгледале 

заедно со идните корисници на услугите на градинката. утврдиле дека во општината има многу 

семејства со деца кои ќе тргнат во градинка идната година. Ова истражување спроведено меѓу 

„сегашните корисници“ и „идните корисници“ довело до приклучување на многу семејства кон 

групата за дејствување. најпосле, тие успеале да го променат системот, па во градинката, сепак, 

бил организиран продолжен престој за децата чии родители имаат продолжено работно време.
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Поттикнати од желбата за создавање современа 
средина за учење за своите деца, родителите на 
учениците постојано се вклучувале во сите проекти 
за реновирање на училиштето и за унапредување 
на наставата. Целосното реновирање, обновата 
на дидактичките материјали и на училишниот 
мебел во училиштето биле изведени во соработка 
со локалната заедница и со родителите. Родителите 
помогнале и во изведувањето на градежните работи 
– варосување, промена на прозорците, обновување на 
подот и замена на старите радијатори. Примерите на 
оваа постојана соработка секоја година се објавуваат 
во фотоброшура за соработката на училиштето 
со родителите. Ова е добар начин да им се даде 
признание на сите кои соработуваат со училиштето.



A

Повеќето родители од една населба биле вработени во фабриката во градот и 
имале продолжено работно време. Поради тоа имале проблем со згрижувањето 
на своите деца по завршувањето на редовната настава. Неколку наставници, 
во соработка со родителите и општината, презеле иницијатива да се 

опреми училница за продолжен престој во училиштето. Засегнатите 
родители веднаш дале несебична поддршка за реализирање на 

оваа иницијатива. Оваа успешно завршена иницијатива 
била промовирана во локалните медиуми како 

пример за добра соработка меѓу училиштето, 
родителите и заедницата и како поттик 

за слични иницијативи. 

Останува да одговориме на основното прашање: „како да ги убедите другите да ви се придружат?“ понекогаш 

потрагата по поддршка за вашиот проблем може да почне во најблиската околина на вашиот дом. Одете од 

врата до врата, јавете им се на вашите пријатели, побарајте поддршка од вашите познајници.

Бидете јасни во барањата кои им ги упатувате и бидете подготвени 

да одговорите на нивните прашања, како на пример:

За каков проблем се работи?• 

Што би сакале да постигнете?• 

Како планирате да ја постигнете таа цел?• 

Како можам јас да помогнам?• 
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погрижете се вашата порака да биде јасна во секој од наведените случаи. писмото кое ќе го испратите 

за да ја информирате заедницата треба да биде кратко и јасно. Летокот, исто така, треба јасно да ја 

претставува целта и да ви обезбеди контакт со идните членови на групата. понекогаш и 

обичен лист со интензивна боја или интересен дизајн може да го привлече вниманието. 

во еден случај, детскиот цртеж на цвет и сонце бил нежен и топол начин да се замолат 

жителите на заедницата да помогнат во чистењето на паркот и садењето цвеќиња. 

Летокот бил со едноставна содржина, напишана со ведар тон: „придружете ни се да 

го исчистиме паркот. Ќе има и освежителни пијалаци. забава за сите!“ биле наведени 

сите клучни информации, од датумот и времето на собирање до контакт-телефоните 

на организаторот. во летокот, исто така, било посочено учесниците да донесат и свои 

ракавици за да се заштитат од скршено стакло или од трње.

за да ги мотивирате другите да се придружат, не е потребна магија. потребна е напорна 

работа, посветеност и следење на неколку основни чекори.

Други начини да регрутирате луѓе кои ќе ви помогнат се:

Телефонски разговор• 

Пишување писма, електронска пошта • 

Користење на социјалните мрежи• 

Делење летоци, брошури• 

Барање помош од локалните бизнисмени• 
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Излети и забави 

во една населба најбројни семејства биле младите 

брачни двојки со мали деца. сепак, само мал број од нив 

се познавале меѓу себе, бидејќи сите речиси целиот ден го 

поминувале на работа, а кога биле дома, биле зафатени со 

грижата за своите деца. едно семејство решило да организира 

забава. Одлучиле забавата да се одржи за време на викендот, кога 

повеќето семејства се дома. на сите им биле доставени покани во нивните 

поштенски сандачиња и им било предложено да ги донесат своите омилени 

јадења. родителите организирале интересни игри за децата. за време на забавата 

едно семејство дало идеја за петиција за поправка на уличното осветлување во 

населбата. Голем дел од соседите не знаеле дека општината бара определен број 

потписи за да се поправи уличното 

осветлување. сите присутни ја 

потпишале петицијата и потребните 

потписи за поправка на уличното 

светло биле собрани. Многу од 

соседите кои работеле во трета 

смена се чувствувале посигурно 

кога се враќале дома во својата 

осветлена населба. забавата 

прераснала во традиција која 

се одржувала секоја година.
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ВКлУчУВАЊЕТО ДРУГИ 

лУЃЕ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ВАШАТА ЦЕл Е ВАЖЕН чЕКОР.

ВАЖНА КОМПОНЕНТА Е И РАЗВИВАЊЕТО 

СПОСОБНОСТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 

ЕФЕКТИВНИ СОСТАНОЦИ.
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„За поуспешни дни градиме 
училници три“ бил наречен 
хепенингот организиран со цел да се 
уредат 3 нови училници – една наменета 
за децата со посебни образовни потреби, една за 
надарените ученици и една каде што ќе се реализираат 
програмски активности од ученичките клубови (литературен, 
драмски, рецитаторски и ликовен). Настанот вклучувал 
музичка и танцова приредба, модна ревија, спортски 
натпревар, продажни активности и крводарителска акција. 
Училишниот одбор и директорот на училиштето 
успеале да го привлечат вниманието и на 
локалната самоуправа и на бизнис-секторот, 
што резултирало со значителна донација 
за градење на училниците.
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Најбрз начин да разберете што го прави состанокот продуктивен е прво 

да дефинирате што го прави непродуктивен:

Нема јасна агенда• 

Нема временско ограничување• 

Нема фокус ниту добро водство• 

Се создава чувство дека „ништо не е постигнато“• 

Состанокот „трае и трае“ и на крајот луѓето се прашуваат: „Што беше поентата?“• 

Како да ги избегнете овие проблеми? 

и покрај тоа што има некои карактеристики кои состанокот го прават успешен, сепак нема два 

идентични состаноци. некои проблеми бараат подолги дискусии и опширни дебати. за други, пак, 

не е потребно многу време нити пак големо планирање.

чЕКОР 2: Организирајте и остварете успешни состаноци.

сОстанОците се кОрисни за да Ги сОберат ЛуЃетО на еднО МестО и да иМ ГО   

привЛеЧат вниМаниетО кОн ОпредеЛен прОбЛеМ. сепак, ваЖнО е сОстанОците да 

бидат прОдуктивни, бидеЈЌи вО спрОтивнО ЛуЃетО Ќе престанат да дОаЃаат на нив.
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Кој ќе биде поканет?• 

Која е целта на состанокот?• 

Кога и каде ќе се одржи состанокот?• 

Како ќе ги известите поканетите?• 

Кои теми ќе бидат застапени во агендата?• 

Претходна подготовка• 

Јасна агенда• 

Јасно временско ограничување• 

Сепак, независно дали проблемот е едноставен или комплексен, 

она што е составен дел на секој успешен состанок е:

Претходна подготовка за продуктивен состанок

Кога  планирате да организирате состанок, потребно е да одлучите:
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Дали има доволно простор и столчиња за сите?• 

Во колку часот ќе се одржи состанокот?• 

Дали ќе има храна и освежување?• 

Запрашајте се:

добрата подготовка е основата на секој успешен состанок. треба да успеете да претпоставите 

со кои проблеми би можеле да се соочите, како на пример: „дали имате соодветен простор 

и дали имате обезбедено кој ќе ги чува децата доколку состанокот се одржува навечер?“ 

погрижете се сите да знаат каде и кога ќе се одржи состанокот и тој да биде добро организиран. 

најдобро е известувањето да го направите 1-2 недели пред состанокот. ако ги известите 

порано, луѓето може да изумат. контактирајте ги со цел да ги потсетите за состанокот, но и за 

да ви го потврдат своето учество. Малите состаноци (кои се обично многу ефективни) можат 

да се одржат во некој од домовите на членовите. ако просторот ви претставува проблем, 

размислете за објектите во заедницата. контактирајте со организациите во вашата населба 

кои веќе имаат искуство во организирање состаноци. побарајте од училиштето, општината, 

некоја невладина организација или локална компанија да ви отстапи простор за одржување 

состаноци и направете листа на потребни елементи што ќе ви помогнат за одржување 

пријатна атмосфера за време на состанокот.

ако ова е состанок за родители со мали деца, видете дали има некоја дополнителна просторија 

во близина која ќе може да се искористи како неформален простор за децата, за да можат 

родителите да присуствуваат без да прават трошоци за ангажирање некој кој би ги чувал 

децата. ако обезбедите храна и безалкохолни пијалаци, ќе имате порелаксиран состанок, 

бидејќи учесниците во такви услови повеќе се дружат и полесно почнуваат разговор. 
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Подготвување агенда. ако сакате состанокот да биде успешен, потребно е претходно да 

подготвите агенда и да ги наведете главните проблеми. некои луѓе нема да бидат во можност 

да останат на целиот состанок, а постоењето агенда (напишана на хартија или на постер 

за да биде повидлива) ќе им овозможи на присутните да знаат за што ќе се дискутира во 

продолжение и кого може да го контактираат за понатамошни информации. доколку сте во 

можност, обезбедете пенкала, моливи и хартија за учесниците. пуштете еден список на кој 

сите присутни ќе ги напишат своите имиња и адреси и оставете простор во кој ќе напишат 

како мислат дека можат да помогнат за акцијата која ја предлагате. напишете неколку 

сугестии (записничар, фотограф), но оставете простор и тие самите да напишат свои идеи за 

начините на кои сакаат да помогнат. Оваа листа ќе ви помогне кога ќе дојде време да се делат 

задачите. Оставете простор во агендата за поставување прашања. со тоа ќе потенцирате 

дека вклучувањето и учествувањето е особено важно за групата, а и присутните нема да се 

чувствуваат само како публика, туку ќе увидат дека имаат активна улога во процесот.

Запознајте се.   уште една од целите на состанокот е да дознаете кој е заинтересиран 

за вашиот проблем и да создадете можност луѓето да се запознаат. еден начин да го 

направите ова е преку претставување. во мали групи претставувањето може лесно да се 

изведе. има и неколку начини на кои можете оваа рутина да ја направите забавна. Често 

се применува стандардниот начин за претставување на луѓето, кој ретко го задржува 

вниманието на учесниците. но запознавањето на членовите од една група е клучно за 

поврзувањето на луѓето во групата и за можноста таа ефективно да дејствува. еден од 

начините да го задржите вниманието во групата е секого да замолите да го претстави тој 

што седи до него/неа. Оставете им малку време да дознаат некои информации за својот 

партнер, како на пример, кое е нивното хоби, интерес, семејство. по краткиот разговор, 

замолете ги да се претстават меѓусебно. Ова е добар начин учесниците да се запознаат 

меѓу себе и да почнат да градат заедница.
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Ограничете го времето. секој од нас може да се присети на состанок што траел предолго. 

дури и кога имаат добра намера, некои групи се распаѓаат само поради непродуктивната 

употреба на времето. бидете внимателни. родителите се зафатени луѓе со многу обврски. 

понекогаш вечерните состаноци се единствените на кои можат да присуствуваат. дури 

и ако успеете да обезбедите простор за децата, сепак родителите може да немаат време 

бидејќи имаат обврски. ефикасните состаноци се најдобриот начин да бидете сигурни 

дека учесниците ќе присуствуваат и на следниот состанок. Лесно ќе се прошири веста 

дека групата ги почитува родителите и нивното време. еден од проблемите кои може 

да се појават во групата е несогласување околу најдобриот начин за претставување на 

проблемот. Ова понекогаш може да доведе до долги дебати. иако дебатата е добар начин 

за демократско донесување одлуки, сепак, предолгите дебати може да бидат проблем. 

Ограничете го времетраењето на состанокот (на пример на еден час), како и времетраењето 

на секоја дискусија.

направете план за одржување на наредниот состанок. едно од главните правила 

на секој состанок е: „не прогласувајте крај на состанокот додека не закажете 

време за одржување на следниот“. 

ако присутните заминат пред да го 

договорите одржувањето на наредниот 

состанок, ќе ви одземе многу време да го 

известите и контактирате секој учесник 

одделно. искористете го состанокот за 

да договорите датум и место за наредната средба, и за што ќе разговарате. Ова ќе 

ви заштеди многу време и енергија.
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Кога се избираат лидери, треба да се одберат луѓе кои можат:

да соработуваат• 

да поделат задачи• 

да бидат почитувани во заедницата• 

да останат мирни и сталожени и во непријатни ситуации• 

да слушаат• 

да споделуваат одговорности• 

да комуницираат успешно• 

чЕКОР 3: Изберете лидер

третиот чекор во формирањето ефикасна група е изборот на добар лидер. Можеби ќе ве 

изненади она што е потребно за овој избор.

Кои се потребните квалитети за да се биде лидер? во секоја студија, кога ќе се постави 

прашањето: „Што е потребно за да се биде добар лидер?“, првите одговори кои ќе ги добиете се 

дека лидерите треба да се: „ефикасни“, „самостојни“, „отворени“ и „да преземат одговорност“. 

но кога одблизу ќе се разгледаат квалитетите кои еден успешен лидер треба да ги поседува, 

се доаѓа до заклучок дека лидерот треба да има повеќе различни вештини. кога се формира 

група за дејствување од родители, постојат многу водечки позиции кои треба да се пополнат, 

од водење состаноци до организирање активности за собирање средства и предводење 

јавни акции за образование. во сите овие области, силните и успешни лидери овозможуваат 

предлозите да се претворат во акција.
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ПОВАЖНО Е ДА ОДБЕРЕТЕ лИДЕРИ КОИ МОЖАТ ДА ПРИВлЕчАТ 

ПРИВРЗАНИЦИ НА ВАШАТА ИДЕЈА ОТКОлКУ ДА ОДБЕРЕТЕ лУЃЕ КОИ 

ПРЕТПОчИТААТ ДА РАБОТАТ САМИ. АКО НЕМА ГРУПА, НЕМА НИ 

ШТО ДА СЕ ПРЕДВОДИ. КАКО ШТО ПОКАЖУВА СлЕДНИОТ ПРИМЕР, 

ПОНЕКОГАШ лИДЕРОТ ОД „ОТВОРЕН И ИСКРЕН“, МОЖЕ ДА СЕ 

ПРЕТВОРИ ВО лИчНОСТ СО „ВЖЕШТЕНА ГлАВА“ КОЈА НЕМА ДА БИДЕ 

ВО МОЖНОСТ ЈАСНО ДА ГИ АРТИКУлИРА ПОТРЕБИТЕ НА ГРУПАТА.
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лидерите треба да бидат тимски играчи

Во една заедница каде родителите биле многу 
зафатени, Училишниот одбор одбрал за лидер една 

родителка која се чинала како најдобар и најлогичен 
избор, која имала голем ентузијазам и слободно време 
да помага во училиштето. Таа на своја иницијатива го 
преуредила училишниот двор и самата засадила цвеќе. 
Кога забележала колку се зафатени останатите родители, 
продолжила сама да бара донации и да се ангажира околу 
уредувањето и одржувањето на училишниот двор. Но како 

што минувало времето, сè повеќе станувало јасно дека се 
работи за лидер кој престанал да се потпира на својот тим. 
Иако таа мислела дека  помага на групата со тоа што не 
ги оптоварува со едноставни задачи (дистрибуирање летоци, 
организирање состаноци), овој пристап бил, всушност, 
неповолен за соработката во групата. Неможноста да се 
поделат задачите довела до намалување на учеството на 
другите родители и најпосле до губење на континуитетот 
на групата. Дури и на еден состанок со директорот на 

училиштето, лидерот бил толку преморен од обврските 
што си ги задал, што состанокот завршил со непријателски 
тон. Неопходно е лидерот да биде „тимски играч“, „смирен 
и чувствителен“ и личност почитувана во заедницата.
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10 КВАлИТЕТИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ПОСЕДУВА УСПЕШНИОТ лИДЕР

Оваа листа треба да им овозможи на застапниците полесно да изберат лидер. 

ДОБРИОТ лИДЕР ТРЕБА:

ДА МОЖЕ ДА ИДЕНТИФИКУВА ВАЖНА ЦЕл/МИСИЈА.1.   треба да има способност 

да одбере мисија која е важна и која ќе донесе позитивни резултати.

ДА БИДЕ ПОСВЕТЕН.2.  Големата посветеност и одлучност се клучот за исполнување 

на целта.

ДА ИМА ЕТИчКИ КВАлИТЕТИ И ДА ЈА КОРИСТИ МУДРО СВОЈАТА МОЌ.3. 

 Лидерството подразбира моќ. Оние кои етички и праведно ја користат моќта имаат 

поголеми шанси да бидат почитувани од останатите во заедницата. Ова е важно за да 

може пораката да биде чуена и заедницата да посака да се вклучи.

ДА САКА ДА НАПРАВИ ПРОМЕНА. 4. застапништвото подразбира промени. добрите 

водачи не треба да се плашат да го вознемират системот.

ДА ПРЕЗЕМА РИЗИК.5.  Лидерството подразбира ризици. нема гаранции кога 

сакате да направите промени. добрите лидери не смеат да стојат на страна. треба 

да бидат подготвени да преземаат ризици, да не се откажат по првиот неуспех, да 

направат нова процена и да се обидат повторно.
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ДА ДОНЕСУВА ОДлУКИ.6.  добриот лидер со своите способности за донесување 

одлуки ќе влијае на постигнување компромис и согласност во групата.

ДА ПОСЕДУВА РАЗВИЕНИ КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ.7.  целите на групата 

нема да бидат ефективни доколку не се добро претставени пред субјектите 

кои донесуваат одлуки. добриот лидер мора да биде вешт во комуницирањето. 

ефектното говорништво е важна карактеристика на лидерот.

ДА ЗНАЕ ДА ИСлУША. 8. за лидерот е особено важно да знае да ислуша. клучна 

улога игра способноста да се чујат другите, да се синтетизираат нивните гледишта 

и соодветно да им се одговори на оние кои не се согласуваат.

ДА ПРЕПОЗНАВА 9. ДАРБИ. добриот лидер треба да има способност да ги открива 

скриените дарби на членовите во заедницата. да ги препознава оние кои се 

посветени. да побара поддршка од уметниците, претставниците на бизнис-

секторот, родителите и други.

 ДА ГРАДИ ТИМ.  10. силна група е онаа која има членови со различни дарби, 

извори и ставови од кои лидерот може да има корист. важно е да се допре до 

другите. направете список и вклучете ги и оние со различно потекло и искуство. 

Ова е многу важно за градење силен тим.
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ГлАВА 5:    Преземање групна акција

во претходната глава беа опфатени првите три чекори во процесот на 

застапување, а оваа глава се фокусира на преземањето акција и презентира 

нови информации за застапувањето. квалитетната организација и подготовка 

ќе ви помогне при преземањето нови чекори во иднина. веќе имате 

завршено поголем дел од тешката работа - собиравте информации, 

формиравте група, одржавте успешни состаноци и направивте распределба 

на обврските. со јасно дефинирана цел и со поддршката од другите, вашата 

група за дејствување е подготвена да направи промена. 

Кога ќе бидете подготвени да преземете акција, важно е да се фокусирате 

на последните чекори од вашето патување:

чЕКОР 4:•         Одберете вистинска стратегија

чЕКОР 5:        • Направете акциски план и имплементирајте го

чЕКОР 6:•         Користете стратегии за јавно информирање со цел 

                                   да привлечете внимание кон вашата порака
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Едно основно училиште од рурално подрачје отсекогаш 
негувало соработката со родителите на своите ученици. 
Една од акциите во која биле вклучени родителите, била 
поврзана со подготовка на подрачното училиште за новата 
учебна година. 
Директорот одржал состанок со група родители и мештани 
од селото за потребата од подобрување на тешките услови 
во подрачното училиште во кое учат петнаесетина деца. 
Договорено било училишната зграда да се обнови со бои, 
осветлување, да се обнови инвентарот и да се постави 
интернет. Вработените во училиштето и родителите ги 
здружиле силите и за неколку дена предвидените активности 
биле завршени, со минимални трошоци за материјали што 
ги обезбедило училиштето. Заеднички завршената работа 
го зајакнала пријателството и довербата меѓу училиштето и 
родителите, а придобивката е задоволство од една заедничка 
општокорисна работа со која се гордеат сите.
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чЕКОР 4: Одберете ја вистинската стратегија

секоја група за дејствување треба да има вистинска стратегија за да може да напредува во 

исполнувањето на поставените цели. за среќа, родителите кои стануваат застапници најчесто се 

добро подготвени за оваа задача. Грижата за децата бара од родителите да имаат решение за секоја 

ситуација. кога децата ќе паднат на игралиштето, родителите треба да одлучат дали се потребни 

само неколку смирувачки зборови, дали да им стават фластер или, пак, ако повредата е сериозна, 

да ги однесат на лекар. слично е и со групите за дејствување. и за нив се 

потребни слични вештини за определување на вистинската стратегија 

која ќе ве донесе до успешно решение на вашиот проблем. 

стратегијата на групите за дејствување зависи од проблемот. 

тие треба да одлучат кому ќе му се обратат (на директорот, на 

наставникот или на училишниот одбор, доколку се работи 

за проблем во училиштето), да одлучат дали ќе биде 

попродуктивно да одржат групен состанок или средба 

„лице в лице“. стратегијата подразбира и предвидување 

дали вашата група ќе биде поуспешна доколку настапи 

самостојно или доколку се придружи кон поголема и 

поискусна група и дали е потребно да побарате поддршка 

од локалните бизнисмени со цел да се забрза остварувањето на 

вашите цели. при развивањето стратегија, треба да се потсетите 

на некои прашања од почетокот, како на пример: „дали само јас го 

забележувам овој проблем?“, или „дали е ова вистинскиот проблем?“ 

како што се развива процесот, поставувањето прашања игра сè поважна улога во определувањето на 

вашата стратегија. кога ќе бидете сигурни дека можете да одговорите на повеќето прашања кои 

следат и кои ќе ви помогнат да ја дефинирате вашата стратегија и вашиот акциски план, тогаш сте 

подготвени да го направите планот.
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Дали можете вашиот проблем јасно и разбирливо да им го претставите на останатите?• 

Дали имате добра структура во организацијата (членови, лидери итн.)?• 

Дали ги разликувате приврзаниците од противниците?• 

Д• али знаете кои се субјектите кои донесуваат одлуки 

    (директорот на училиштето, претседателот на куќниот совет)?

Д• али знаете каде да се обратите за поддршка 

   (да добиете потребни информации или да привлечете нови членови)?

Д• али сте подготвени да одржите презентации со цел да ги убедите останатите во важноста 

    на вашата цел (неформални средби со вашите пријатели или формални состаноци)?

редовните канали (да работите во вашата група);• 

коалиција (да се приклучите кон поголема група или да работите со повеќе партнери).• 

исто како што на почетокот требаше да одлучите дали ќе се обидете сами да го решите проблемот или 

ќе се приклучите кон група, така сега треба да решите дали групата ќе настапи сама или ќе се приклучи 

кон поголема организација. 

Друго важно прашање на кое треба да одговорите е дали 

вашиот проблем да го претставите преку:

и двата пристапи имаат свои предности и недостатоци.
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Предности на автономијата

понекогаш, групите постигнуваат поголем успех кога ќе ја задржат својата автономија и самите ќе 

донесуваат одлуки. на пример, една невладина организација требала да реши дали да се приклучи кон 

коалиција на невладини организации, иницијатива што ја презела една голема странска организација. 

странската организација не сакала да им даде никаков кредит на невладините организации кои 

всушност работеле на терен, па затоа невладината организација одлучила да дејствува самостојно. 

Членовите на организацијата чувствувале дека ќе ја изгубат автономијата доколку се приклучат кон 

новоформираната коалиција, бидејќи ќе мора да ја прифатат нејзината агенда со која не се согласувале 

секогаш. сметале дека настапувајќи самостојно, можеби ќе имаат помали ресурси, но ќе имаат 

независност во донесувањето одлуки без да консултираат поголем субјект.

Предности на партнерството

сепак, во некои случаи приклучувањето кон поголеми 

организации или коалиции носи поголем публицитет за 

групата кога ги промовира нејзините заложби, а исто така, 

со приклучување кон поголеми групи ги добивате нивните 

ресурси на располагање. 

на помалите групи треба да им се помогне да ги артикулираат 

своите потреби и цели. истото тоа се однесува и за родителите. 

има родители на кои треба да им се помогне да постават цели 

за себе и за своите деца и да веруваат дека работите во нивниот живот можат да бидат подобри, без 

разлика на тогашната ситуација и условите кои ги имаат во моментот. сите истражувања покажуваат 

дека нема партнерство без добро развиени програми во кои се осмислени активности за децата и 

семејствата и нема добри програми без партнерство со семејствата и со заедницата. 

95



A

       Партнерството се темели на неколку универзални права и принципи

правото на еднаквост каде сите кои имаат заедничка цел, која се однесува на • 

доброто на детето, заеднички придонесуваат со своето знаење и искуство.

принципот на реципроцитет кој произлегува од правото на еднаквост, каде секој кој • 

е вклучен во процесот придонесува и ги споделува своите знаења и информации, 

како и одговорностите за донесување одлуки и за дејствување.

принципот на моќ и јакнење кој овозможува секој член на групата (коалицијата) да • 

има право на глас и неговото мислење да се слушне и да се вреднува. така, и гласот 

на родителот мора да биде слушнат и уважен.

Под мотото „Знаеме, можеме - вклучете се“, поранешните 
и тогашните ученици, нивните родители, сите вработени, 
претставниците на училишниот одбор  и претставниците 
од локалната заедница се здружиле со цел да обезбедат  
средства за опремување и уредување етноучилница во училиштето. 
Етноучилницата била место каде учениците можеле да се запознаат 
со минатото, со животот на нивните предци и место каде можеле 
да ја негуваат традицијата. Одбележувањето на 25-годишнината од 
основањето на училиштето било искористено за организирање настан на 
кој биле собрани дополнителни средства од продажбата 
на рачните изработки на учениците. Два месеци подоцна, 
под мотото „Горди на минатото - насочени кон иднината“, 
била отворена етноучилницата, каде и денес се негува 
традицијата и културата.
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со цел да ја подобрат соработката во заедницата и да ја поттикнат одговорноста 

за училишните обврски кај децата, родителите од една заедница се здружиле 

со локалната видеотека. родителите биле загрижени поради големиот број 

филмови со насилство кои им биле достапни на децата, наспроти отсуството 

на едукативни филмови и филмови кои го јакнат семејниот дух. родителите 

контактирале со локалната видеотека и ги замолиле бесплатно да им изнајмуваат 

филмови на децата кои имале добри оценки во училиште. на излогот на видеотеката 

биле ставени постери кои најавувале дека 

сите ученици со четворки и петки во 

училиште како награда ќе добијат бесплатно 

изнајмување филмови. Оваа иницијатива 

ги мотивирала учениците да вложат повеќе 

труд на училиште. видеотеката се снабдила 

со повеќе филмови со едукативна содржина 

кои биле поставени веднаш до влезот, додека 

филмовите со насилна содржина не им биле 

издавани на малолетните деца. посетеноста 

на видеотеката се подобрила, а родителите 

имале корист бидејќи сега нивните деца имале 

подобар избор на филмови.

ОСНОВНОТО ПРАВО НА РОДИТЕлОТ Е ДА БИДЕ 

СОСТАВЕН ДЕл ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ 

ОДлУКИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА НЕГОВОТО ДЕТЕ
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чЕКОР 5: Направете акциски план и имплементирајте го

поставувањето прашања е еден од начините кои можат да  помогнат на групата да направи 

успешен акциски план. при четвртиот чекор си поставивте неколку прашања кои можеа да 

ви помогнат да проверите дали вашата група е подготвена за акција. по одговарањето на тие 

прашања, следна многу важна работа е да направите акциски план. во овој дел има многу 

прашања кои се надоврзуваат на претходно одговорените и кои треба 

да бидат дел од секој акциски план. следува и пример за тоа 

како треба да изгледа еден план. планот е направен 

врз основа на пример кој прикажува обид на една 

група да ја подобри исхраната во основното 

училиште. Овој пример и чекорите кои се 

преземени за решавање на проблемот 

навистина можат да бидат добра насока 

за секоја група во изработувањето на 

акцискиот план. 

и покрај тоа што секоја група има 

специфични проблеми и грижи, сепак 

некои елементи се повторуваат во 

сите групи. сите ја делат потребата за 

здружување, за определувување стратегии за 

дејствување и изработување јасен акциски 

план. Одговарањето на прашањата кои следат 

може да биде корисно за да видите дали сте 

подготвени за патувањето кое следи. иако листата ќе треба да ја прилагодите на вашата 

ситуација, прашањата кои следат може да бидат добра појдовна точка.
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АКЦИСКИ ПРАШАЊА:

Какви цели сакате да постигнете? Краткорочни? Трајни промени?• 

Која е целната група на вашата акција?• 

Со кои ресурси располагате?• 

Каква подготовка ви е потребна за да ги остварите вашите цели?• 

Што треба сè да преземете?• 

Направивте ли поделба на обврските во групата?• 

Имате ли временска рамка за дејствување?• 

Како ќе ја евалвирате вашата работа?• 
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ЦЕлИ ЦЕлНА ГРУПА чЕКОРИ

да се обезбедат похранливи • 
оброци во училиштето

Краткорочни цели:• 
да се образуваат 
наставниците и децата за 
важноста на правилната 
исхрана

Долгорочни цели:• 
да се замени брзата храна со 
поздрава храна
да се воведат предавања за 
здрава исхрана во наставата

училишниот директор • 
или други членови на 
администрацијата

советот на родители• 

педијатар од локалната • 
амбуланта

наставниците• 

децата• 

соберете информации за темата.1. 

Обезбедете поддршка од другите 2. 
засегнати родители.

проверете дали и други групи работат 3. 
на овој проблем за да може да ги 
здружите силите.

распределете ги одговорностите и 4. 
изберете лидер.

Одржете состанок со родителите.5. 

направете презентација пред 6. 
директорот и останатите од стручната 
служба со цел да ја претставите вашата 
загриженост и важноста на здравата 
исхрана.

привлечете го вниманието на 7. 
јавноста (направете постери, објавете 
информација во локалниот весник).

работете со наставниците за да им 8. 
ја претставите важноста на здравата 
исхрана.
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ВРЕМЕНСКА РАМКА КОЈ Е ОДГОВОРЕН ? ЕВАлВАЦИЈА

прва недела 

втора недела 

втора недела 

трета недела 

трета недела 

четврта недела 

петта недела 

петта недела

(напишете 
го името на 
одговорниот за 
секој од чекор)

Евалвирајте ги краткорочните цели:• 
дали децата и наставниците добиле дополнителна 
едукација за важноста на здравата исхрана?
Што имате научено за ефективноста на вашата стратегија?

Евалвирајте ги долгорочните цели:• 
дали во училиштето се воведе здрава исхрана?
дали наставниците воведоа во наставата предавања за 
важноста на правилната исхрана?
дали некои резултати од вашите заложби се мерливи?
Што имате научено за ефективноста на вашата стратегија?
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размислете како би можеле вашите идеи за дејствување да ги распоредите во 

табела. дали знаете која е вашата целна група? Ги разликувате ли долгорочните 

и приоритетните цели? дали ги поделивте задачите? избравте ли кој ќе биде 

одговорен за организирање состаноци? има ли уште некој кој би можел 

да презентира? дали ги имате направено сите потребни подготовки за да 

преземете акција (собравте информации, ја избравте вистинската цел)? дали 

знаете колку време и труд ќе ви одземе оваа акција? дали сте подготвени да 

направите промени? 

Очигледно, заедницата се соочува со многу различни цели. новите групи кои 

првпат застапуваат треба да одберат поедноставна цел, која е лесно остварлива, 

за да можат подоцна да продолжат со решавање на многу покомплексни 

проблеми. започнувањето со цели кои се полесно остварливи им обезбедува на 

луѓето време и искуство за решавање поголеми предизвици подоцна. исто така, 

почетничкиот успех ги мотивира застапниците да продолжат со добрата работа, 

но помага и за приклучување нови застапници во групата. време е да се продолжи 

понатаму и да се направи акциски план. Откако ќе ги разгледате прашањата, без 

оглед дали самостојно или во група, бидете искрени во оценувањето на вашите 

постигнувања. колку повеќе време ќе им посветите на чекорите од акцискиот 

план, толку повеќе време ќе имате за да ги реализирате. на пример, група која 

вистински го разбира временскиот фактор поврзан со нивниот проблем, ќе 

внимава да определи временска рамка за секоја задача и истата да ја почитува. 

исто така, група која ја има определено својата целна група и е запознаена со 

главните субјекти за донесување одлуки, ќе може да воспостави контакти и 

да ги подготви веќе постоечките членови да го презентираат проблемот. кога 

ќе ја пополните табелата за вашиот акциски план, не заборавајте дека некои 

задачи се заеднички за сите групи. во продолжение следуваат информации 

кои можат да го направат вашиот акциски план многу поефикасен.
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Распределете ги обврските. ефикасното управување со група за дејствување подразбира 

и распределба на улогите и многубројните обврски. секоја група мора да има: секретар/ка 

(кој/која ќе фаќа белешки на состаноците), потпретседател (колидер), личност за односи со 

јавност (кој ќе ги застапува интересите на групата), лице за логистика (се грижи са храната 

и освежувањето за време на состаноците) и лице одговорно за финансиите. планот кој е 

претставен во табелата покажува некои од чекорите кои треба да ги преземе групата која 

сака да ја подобри исхраната во основното училиште. ако членовите на групата поминат 

повеќе време заедно, тие подобро ќе се запознаат со одделните дарби на секој член 

и подобро ќе ги искористат тие дарби. кога ќе го пополнувате делот од табелата што се 

однесува на распределбата на одговорностите, земете ги предвид потребите на вашата 

група и ресурсите со кои располагате.

Направете евалвација на ресурсите. додека го подготвувате акцискиот план, внимавајте 

дарбите на секој член на групата да бидат земени предвид. доколку вашиот проблем 

е исхраната во училиштето, доколку во групата имате родител кој е нутриционист, или 

медицинска сестра или, пак, родител кој работи во здравствениот сектор, имате многу 

поголеми шанси да направите квалитетен и издржан план. понекогаш е добро и членовите 

да се обидат во различни улоги. Групата може да има голема корист доколку некои членови 

се одморат од своите вообичаени обврски и поработат на други задачи. развивањето 

нови вештини не е продуктивно само за групата, туку и лично за секој член (на пример, 

при барање работа). Градењето група за дејствување во заедницата не е многу различно 

од останатите активности во животот. примерот кој следи покажува како вештините на 

членовите на групата можат да се искористат на различни начини.
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Куклена претстава за инклузивно образование

во една група за дејствување, една членка била куклар и со своите вештини за изработка 

на кукли и правење куклени претстави сакала да придонесе за подобрување на 

животот во заедницата. Ова бил нов и забавен начин да им се помогне 

на децата со посебни потреби да имаат полесен пристап до своите 

училници. претставата имала и едукативен карактер, бидејќи преку 

неа се илустрирале проблемите со кои се соочуваат децата на кои им 

е оневозможено учеството во секојдневните училишни активности. 

Направете временска рамка за остварување 

на краткорочните и долгорочните цели. 

во секојдневниот живот зависиме од временски рамки. затоа 

е важно во групата за дејствување да си го поставите прашањето: 

„Што сакаме да постигнеме и до кога?“ Многу е важно да се имаат 

јасни цели и фиксни датуми за нивно остварување. кога се прави агенда 

за еден состанок, организаторите освен што треба да направат временската 

рамка, треба да одредат и јасни цели на секој дел од состанокот. и покрај тоа што 

групната работа бара флексибилност, фиксно договорените датуми за одржување 

состаноци, јасните цели, и краткорочни и долгорочни, помагаат за поуспешно реализирање 

на планот. важно е да се направи добра комбинација од краткорочни цели (поголема 

едукација за важноста на правилната исхрана) и долгорочни цели (подобрување на храната 

која се служи во училиштето). реализацијата на заложбите ќе биде поефикасна доколку 

планот се прави во согласност со училишниот распоред и со распоредот на состаноци 

на стручната служба во училиштето, во времето кога училиштето работи, а не кога трае 

распустот (и кога лицата кои донесуваат одлука се недостапни).
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Едно училиште кое било оддалечено од градот, се 
соочувало со проблем на снабдување со вода за 
пиење за учениците. Со години, водата за пиење 
се носела од градот, што било ризично за здравјето 
на учениците. Колективот на училиштето, локалните 
власти, родителите, жителите и печалбарите од селото 
се организирале и изготвиле проект, направиле 
процена, спецификација на потребните активности 
и трошоци и го претставиле проектот пред Советот на 
Општината. Оттука произлегле следни активности и 
задачи: аплицирање кај други донатори и институции 
во општината и надвор од неа, за да се обезбедат уште 
средства и стручна помош. Во првата фаза, приоритет 
било да се изградат пречистителни станици (базени) 
над селото, каде што имало природен доток на вода, 
во кои таа ќе се пречистува, а потоа да се премине 
на втората фаза – изградба на цевковод до селото. 
Покрај неопходната механизација, било потребно 
ангажирање работна сила од селото. Здружени 
околу заедничка цел, селаните се ангажирале околу 
реализација на овој проект и сите заедно успеале 
да го решат проблемот. Денес, учениците во ова 
училиште пијат чиста и здрава вода.
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Документирајте ја вашата работа. една од најважните етапи во процесот на застапување 

е водењето евиденција и документирањето. тоа ја поттикнува одговорноста на луѓето, 

бидејќи пишаните документи се едновремено и јавно претставување на работата, барањата 

и на извршените задачи. евидентирањето на вашите планови и акции ќе биде добра база 

на податоци за новите членови кои ќе се придружат кон групата. на пример, белешка од 

типот: „се јавив во канцеларијата на градоначалникот три дена пред сообраќајната несреќа 

барајќи да се променат уличните светла“, е многу важна и корисна информација. ваков тип 

документација им дава кредибилитет и професионален тон на вашите залагања.

Евалвирајте ја вашата работа. важно е секоја група да може да ја оцени својата работа. при 

планирањето идни активности, многу ќе ви помогне доколку знаете што е направено досега 

и што уште треба да се направи. некои компоненти на процесот се објективно мерливи. 

така, на пример, за да дознаете од родителите како напредуваат нивните деца, може да 

поставите прашања од типот: „дали растат? колку се тешки? дали имаат другарчиња? дали се 

успешни во училиште?“ но често оценувањето на детскиот развој не е објективно мерливо. 

евалвацијата на целите на групата е збир од различни критериуми.

во случајот со групата која бараше здрава храна во училишната кујна, еден од начините да се 

евалвира успехот е да се направи процена и споредба на исхраната пред и по дејствувањето 

на групата. исто така, може да се користат и помалку објективни критериуми за оценување 

кои се еднакво релевантни. Групата го оценила изборот на храна како несоодветен и ги 

образувала децата за важноста на правилната и здрава исхрана. и педијатарот од локалната 

амбуланта може да се вклучи за да им помогне на наставниците во креирањето на наставната 

програма за „денот на здравјето“ и да ги информира родителите за важноста на здравата 

исхрана во нивните домови. и овие мерки на успешност се подеднакво важни.
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чЕКОР 6: Користете стратегии за јавно информирање со цел да привлечете                 
                     внимание кон вашата порака

да се создаде вистинска стратегија и да се направи акциски план е од клучно значење за 

секоја група за дејствување. сепак, секој од овие чекори употребуван одделно, не е доволен. 

Групата која располага со информации може да разбере како некој проблем се одразува 

на жителите на заедницата и има повеќе шанси да преземе нешто за решавање на 

проблемот. Јасната и успешно презентирана порака ќе ги зголеми можностите 

за исполнување на целта. ако користите стратегии за јавно информирање, ќе 

успеете да привлечете поголемо вниманието кон вашиот проблем. ако добиете 

поддршка, многу полесно ќе ги остварите вашите замисли. иако во светот 

постојат големи разлики во степенот на информираност на луѓето (некаде 

информациите се пренесуваат само од човек на човек, а некаде интернетот 

е широко достапен), сепак постојат многу сличности во користењето на 

јавното мислење за да се привлече вниманието кон вашата порака.

Без разлика како е презентирана пораката, доброто 

користење на јавните ресурси на заедницата може:

да го зголеми јавниот интерес и да обезбеди поддршка • 

за решавање на проблемот

да ја запознае јавноста со проблемот и да го стави • 

проблемот во центарот на вниманието

да поттикне дијалог• 

да изгради гласачко тело• 
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да се дефинира проблемот• 

да се избере вистинската целна група• 

да се привлече вниманието на јавноста• 

да се добијат предлог-решенија• 

да се прошират контактите• 

да се зајакнат ресурсите за да се реши проблемот• 

кога луѓето ќе се соочат со проблем, посакуваат тој да биде решен. проблемот станува јавен и се 

поттикнува зголемување на бројот на членови на групата. и, најпосле, ова може да помогне за мотивирање 

на институциите и субјектите кои донесуваат одлуки да направат промени. 

Следете ги медиумите и останатите средства за јавно информирање. 

информирајте се кој весник се занимава со потребите на заедницата? кои новинари пишуваат за интересите 

на заедницата? најдете контакти и прашајте ги своите пријатели дали можеби познаваат некој кој би можел 

да ви помогне. Можеби некој во вашата група познава некој новинар. најдобро е во групата да направите 

листа на новинари, весници, радиоемисии и на 

други кои известуваат за прашањата поврзани со 

училиштето и населбата. кога вашата група ќе го 

дефинира проблемот и ќе биде подготвена да 

се сретне со претставниците од медиумите, 

или, пак, кога ќе бидете во можност да 

издадете свој билтен, поканете ги новинарите 

кои веќе покажале интерес за соработка. 

Исто така помага и:
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Благодарение на долгогодишната соработка 
со заедницата, родителите на учениците од 

малото печалбарско место редовно финансирале 
иницијативи на училиштето за издавање промотивни 

материјали, какви што се: „ЕКО Училиште“, „Информатор 
за родители“, „Информатор за ученици“, „План за 
развој на училиштето“ и сл. Сметале дека тоа е добар 
начин за промовирање на работата на училиштето 
и на учеството на заедницата.
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Подгответе пишан материјал (соопштенија за јавност). понекогаш пишаниот материјал може многу 

да помогне за остварување на целите. соопштенијата за јавност се кратки и ги содржат потребните 

информации за групата, како на пример: „кој е проблемот со кој се занимава групата?“, „Што може да 

се направи за да се подобри ситуацијата?“ или „со кого може понатаму да се дискутира за проблемот?“ 

еден соодветно организиран настан вреди исто колку и целта на која се однесува и ентузијазмот што го 

поттикнува. ако групата одлучи да организира настан со цел да добие публицитет (на пример, да се 

организира настан на кој децата ќе пеат песни на отворено за да се привлече вниманието 

кон потребата од музичко образование во училиштето), јавноста мора однапред да 

се информира за времето и местото на одржување на настанот. 

соопштението во кое се наведени сите цели на групата треба однапред да се 

достави до редакциите на весниците, за да може тие да обезбедат новинари за денот 

на претстојниот настан. слични чекори треба да се преземат доколку групата одлучи 

да одржи конференција за печат. друг начин за добивање поддршка и внимание 

може да биде пишувањето писма до уредниците на големите весници, вклучувајќи 

го името на контакт-лицето, како и предлози за написот кој сакате да се објави. 

точност• 

факти• 

концизност• 

актуелност• 

информативност (вклучувајќи го и името на контакт-лицето, телефонскиот број)• 

оригиналност (детските цртежи може да бидат многу ефектни)• 

Без разлика кој метод за јавно 
претставување ќе го одберете, нештата 
кои секогаш треба да ги имате на ум се:
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ДОБРЕДОЈДОВТЕ

MIRË SE ERDHËT

HOŞGELDINIZ

ДОБРОДОШЛИ

ŠUKAR ALEN

GHINE VINIT

DOBRODOŠLI 

Адаптирајте ги комуникациските стратегии на својата целна група. 

при конципирањето јавна кампања мора да се земе предвид мешаниот состав 

на жителите на заедницата, различните јазици и традиции во заедницата. 

Материјалите треба да бидат достапни на сите јазици на заедницата. во едно 

училиште, на секоја врата, од кујната до тоалетите, на пет јазици 

било испишано што претставува таа просторија за да можат 

децата полесно да се движат и снаоѓаат. исто така, треба да се 

внимава состаноците да не се закажуваат на датуми кои се 

верски и национални празници, со што едновремено се 

потенцира почитувањето на културните разлики.
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Користете визуелни средства. поговорката: „сликата вреди 1000 збора“ покажува како визуелните 

средства (знаци, фотографии, постери, видеа) може да придонесат за решавање на проблемот. 

Медиумите се моќни бидејќи брзо ја пренесуваат веста до читателот. Она што може да го привлече 

вниманието на новинарот, може да го привлече вниманието и на читателот. постерите направени од 

деца повеќе го привлекуваат вниманието 

отколку печатените постери направени 

од возрасните. една организација која се 

обидувала да ги подобри медицинските 

услуги за децата со посебни потреби, 

изработила огромен транспарент со 

слики со интензивни бои за да го привлече 

вниманието. со тоа се укажало на сериозноста 

на проблемот и се привлекло вниманието на 

локалните репортери. кога проблемот станал 

актуелен на ниво на целата заедница, локалната 

болница обезбедила дополнителни услуги – обучила „асистенти“ кои изведувале физикална терапија 

за децата со посебни потреби од локалното училиште. 

Споделете ја информацијата. Јавните кампањи треба да стасаат до јавноста. 

Јавните кампањи треба да имаат јасни и силни пораки за да ја допрат јавноста. 

доколку законот не го забранува тоа, на местата каде родителите секојдневно 

поминуваат дел од своето време, може да се залепат постери на огласните 

табли или да се делат весници, памфлети и брошури со информации за теми 

за кои треба да се информира јавноста или треба да се преземе некоја акција. 

информативните материјали може да се дистрибуираат во јавните установи 

(библиотеки, болници, училишта и сл.) пред да почнат со дистрибуција на 

материјалите, членовите на групата треба да се информираат дали законот 

дозволува содржината на материјалот да биде непречено дистрибуирана.
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Организирајте настан. во некои случаи, привлекувањето на вниманието на заедницата кон некој 

проблем може најдобро да се направи со пишување писмо до уредникот на локалниот весник. но 

во други случаи, потребно е да се направи многу поголем напор. во едно локално училиште немало 

доволно музички инструменти. со цел да се реши овој проблем, наставникот по музичко образование, 

заедно со дел од своите ученици, направил концерт на отворено додека во училиштето траел состанокот 

на стручната служба за планирање на буџетот. концертот допрел до луѓето од администрацијата и тие 

нашле начин да ја спасат програмата за музичко образование во училиштето. 
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Сочувствувајќи со децата - жртви на природните несреќи што ја 
погодија Јапонија, едно основно училиште реши да организира 
недела на солидарност. Многупати во минатото градот и самото 
училиште добивале разни донации од Јапонија, па ова било 
можност да се оддолжат со својата хуманост.
Училиштето одлучило да реализира низа настани со цел да привлече 
што е можно повеќе граѓани од својата општина да земат учество 
и да се вклучат со донација. 
Најпрвин бил организиран меѓународен турнир во карате и турнир 
во мал фудбал. Потоа, на повеќе локации во градот, учениците 
и родителите продавале ракотворби. Главната активност била 
замислена како голем музички настан. Поради мешаниот етнички 
состав на училиштето, во програмата биле вклучени точки кои 
биле карактеристични за културата и традицијата на сите етнички 
заедници. По завршувањето на музичкиот настан била организирана 
продажна изложба на цртежи и детски рачни изработки.
Собраните средства од солидарните граѓани му биле предадени на 
јапонскиот конзул во Скопје.
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Корисни совети за успешно интервју. кога вашиот проблем ќе стане актуелен 

во јавноста, некој од вашата група ќе треба да даде интервју. изберете ја 

личноста која е добар говорник и сеопфатно го 

познава проблемот. Групата може да направи 

листа со прашања кои треба да бидат опфатени 

во интервјуто. тоа треба да бидат клучните нешта со кои групата би сакала да ја 

запознае јавноста. искрениот одговор „не знам“ е подобар од „немам коментар“. 

понекогаш може да имате чувство дека новинарите веќе имаат став за вашиот 

проблем. како добар говорник, ќе треба да се обидете да ја смените насоката на 

разговорот и целите на групата да ги ставите 

во преден план. понекогаш, кога интервјуто 

е во печатен медиум, групата може да добие 

впечаток дека нејзиниот став е несоодветно презентиран и дека некои факти 

се погрешно наведени. доколку грешката е толку голема што би можела да им 

наштети на вашите заложби, побарајте од новинарот да направи исправка на 

напишаното. некои групи ја користат рубриката „писмо до уредникот“ за да ги 

претстават своите ставови и да исправат некои од направените грешки.

Очигледно, има многу начини за јавно информирање кои имаат за цел да го 

прошират кругот на информацијата и да го зголемат влијанието врз заедницата. 

без разлика на стратегијата што сте ја одбрале, методот на комуникација треба 

да  е близок на заедницата и да го има предвид нејзиниот состав. поголемиот 

дел од работата е веќе завршен, но сега се раѓа ново и не помалку 

важно прашање: „Што понатаму?“ во следната глава ќе добиете 

информации како да ја одржите групата, нејзиниот 

ентузијазам и како да ги прославите успесите.
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Да го направите овој свет подобар, да знаете 
дека еден живот е олеснет благодарејќи ви 
вам, значи дека сте постигнале успех.

Ралф Валдо Емерсон (американски писател и филозоф)

Одржување на 
мотивираноста 
на групата и 
прославување 
на успесите
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ГлАВА 6:    Одржување на мотивираноста на групата и 
      прославување на успесите

на патот кон остварување на некоја цел, понекогаш се поставува прашањето: „Што 

да направам понатаму?“ беа разлика дали вашата цел е остварена или имате да изодите 

уште пат, време е да застанете и да си поставите уште некои важни прашања, но и да 

ги прославите успесите и малку да се забавувате.

Како да ја одржите мотивираноста на групата?

Луѓето патуваат заедно бидејќи уживаат во другарувањето и во можноста да се 

потпрат едни на други. Одржувањето на мотивираноста на групата подразбира 

многу нешта, од одржување на организациската структура, до поттикнување на 

ентузијазмот за акција. затоа, треба да се вложи труд едновремено на повеќе фронтови, 

од постојана комуникација со членовите, до постојана евиденција, документација и 

развивање позитивни начини за наградување на трудот. водењето сметка за ваквите 

организациски прашања може да го зацврсти партнерството во групата. кога една 

група ќе успее да се одржи, таа станува етаблиран дел на заедницата и е подготвена 

да се соочи со нови предизвици.

Сега треба да се погрижите:

да се одржи организациската структура на групата• 

да се одржи ентузијазмот на членовите• 
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Со желба да им помогне на своите ученици кои потекнуваат од социјално загрозени 
семејства, едно основно училиште реши да реализира настани кои ќе го привлечат 
вниманието на нивните сограѓани и ќе ги поттикнат на слични иницијативи.
Прво беше организиран кошаркарски натпревар меѓу родителите и учениците. Овој 
настан предизвика голем интерес, па спортската сала беше претесна да ги збере 
поддржувачите и на едниот и на другиот тим. Истото се случи и во салата на 
Домот на културата, на изведбата на театарската претстава, која беше поканета да 

учествува и на аматерскиот драмски фестивал кој се реализира во градот.
Целта беше постигната – забавувајќи се, граѓаните со својата солидарност 

им помогнаа на оние на кои помошта им е најнеопходна. 

Одржување на организациската структура

Одржувањето на организациската структура е сериозен предизвик. 

еве неколку предлози кои групата треба да ги има на ум.

     Бидете флексибилни.  има многу начини на кои групата може да опстои.

едниот начин е да остане флексибилна, отворена за нови членови и отворена за 

решавање нови прашања. за разлика од групата за дејствување, институциите се робови на рутини. тие 

се обидуваат нештата да ги задржат непроменети и одбиваат промени. бирократите најчесто ни го даваат 

следниов одговор: „вие мора да разберете, постојат определени процедури кои треба да се следат за 

да можеме да направиме нешто за вашето дете“. некои бирократи постојано повторуваат:„ не е моја вина. 

таков е системот. никако не можам да ви помогнам“. успешните групи за дејствување имаат поинаков 

пристап. тие се флексибилни, одговорни и лесно се адаптираат. додека во бирократијата се потпираат 

на „стандардни процедури за дејствување“, групите за дејствување изнаоѓаат нови решенија кога веќе 

нема корист од старите. тие ќе се обидат да направат нешто што системот никогаш не се осмелил.
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Бидете отворени за нови членови. најчесто, постигнувањето на целта не е крај на мисијата, 

туку почеток на нова. и покрај тоа што групата го започнала патувањето со една задача (како 

што беше во примерот за подобрување на исхраната во училиштето), мисијата може да се 

прошири. Групата може да одлучи да се занимава со сродни проблеми и да влијае во наставата 

да се организираат часови на кои ќе се зборува за важноста на здравата исхрана. или, пак, 

може да се донесат стоматолози кои ќе ги прегледаат децата и ќе зборуваат за важноста на 

здравата исхрана. понекогаш, ако групата расте и мисијата се проширува, може да се случат 

и други структурни промени. Групата ќе треба да се справи со зголеменото членство, да најде 

место каде ќе може да се соберат сите и да најде начини за комуникација со новите членови.

Решавање правни прашања.   кога ќе се зголеми групата, многу често се јавуваат законски 

и финансиски дилеми. на пример, за да може да го усогласи своето дејствување со законските 

регулативи, групата мора формално да се регистрира како здружение на граѓани (невладина 

организација). кога групата ќе реши да се регистрира како субјект, потребно е да се посоветува 

со адвокат, да се запознае со законите и да дејствува во согласност со прописите.

Одржување на интегритетот на групата

Во прв план на секоја активност важно е да бидат ставени добрите намери и добриот углед. 

За да може групата да функционира, потребни се основни административни и оперативни 

активности, како на пример:

Прецизно водење на документацијата. водењето прецизна евиденција за тоа што направила 

организацијата е многу важно за одржување на групата (времетраењето на претходниот 

состанок), кој бил поканет (листа на членството), кој бил контактиран (лидери, медиуми, субјекти 

119



A

кои донесуваат одлуки). доколку групата избере нов лидер, документацијата за 

минатите проекти, ресурсите и листата на членството ќе помогнат непречено 

да се продолжи со работата и ќе се заштеди време кое би се потрошило за 

градење од почеток нова организациска структура.

водењето прецизна документација е важно заради прегледност на 

финансиското работење на групата: изворот на финансиските средства на 

групата (донатори, настани за собирање средства) и каде тие се потрошиле 

(рекламирање, освежување и сл.). иако благајникот на групата има најважна 

улога во финансиското работење, важно е сите лидери да бидат запознаени со 

овие финансиски прашања. способноста на групата да се грижи за своите финансии, од 

собирање донации од фондации, до донации од бизнисмени, продажби и други настани, е важна за 

одржување на интегритетот на групата. Групите кои не обрнуваат внимание на прецизното водење 

на своите финансии, ризикуваат да им се уништи угледот и можноста да привлечат нови членови. 

Собирањето финансии може да биде забавно. со цел да собере 

доволно средства за спортска опрема за училишниот тим и за 

гостување кај други екипи, една група ученици решила 

да мие автомобили и велосипеди. тие контактирале 

со локалната бензинска пумпа, која им дозволила за 

време на викендите да го користат нивниот простор. 

учениците направиле патокази кон бензинската пумпа на 

кои било напишано за што ќе се искористат заработените 

пари. учениците се забавувале ладејќи се додека ги миеле 

автомобилите, бензинската пумпа добила дополнителни 

муштерии кои наполниле и бензин, кога веќе застанале да 

го мијат својот автомобил, а организацијата собрала доволно средства.
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Евалвација на работата на групата.  уште еден начин да се зачува структурниот интегритет на групата 

е развивање план за евалвација на работата на групата. по секој преземен 

чекор треба да се застане, да се погледне наназад и да се оцени напредокот. 

застапниците треба постојано да ја евалвираат својата работа и 

постигнувањата. запрашајте се: „Што постигнавме? Што уште 

сакаме да постигнеме? Можевме ли нешто да направиме 

поинаку или подобро?“ како што ги евалвираме постигнувања на 

нашите деца на училиште или нашите постигнувања на работа, и 

евалвацијата на акциските групи е важен чекор во целиот процес. 

колку е поискрена групата при самооценувањето, толку се поголеми 

шансите за достигнување на целта. Обмислената евалвација, од разговор 

со членовите на групата до правење листа на достигнувања, е начин да 

ги мотивирате луѓето да учат од своите искуства. Откако ќе направите 

самоевалвација, време е да ги прославите своите успеси.

Сакајќи локалната заедница и бизнис-секторот да го внесат училиштето во нивните агенди, едно 
основно училиште решило да организира настани со кои ќе ги промовира своите достигнувања, но 
и ќе побара помош од заедницата за надминување на препреките со кои секојдневно се соочува. 
Под водство на училишниот одбор, биле организирани низа активности под мотото „Заедно за децата“. 
Основната идеја била да се промовира свеста на учениците за заштитата на животната средина, но 
и да се соберат средства кои ќе бидат искористени за санација на покривот на училиштето. 
Бил организиран Еко-хепенинг на кој учениците ги презентирале своите проекти за заштита на 
животната средина, а имало и продажба на предмети кои ги изработиле учениците, наставниците 
и родителите. Умешноста на учениците во изработка на ракотворби ја поттикнало управата на 
училиштето да преадаптира еден од слободните простори и да направи катче кое ќе биде опремено 
со материјали што ќе им користат на учениците да ги развиваат своите таленти и креативност. 
Настаните продолжиле со реализирање концерт, две театарски престави, литературен и ликовен конкурс 
на тема „Нашето училиште - здрава средина“ и спортски натпревар. Сите овие настани предизвикале 
голем интерес и внимание кај сограѓаните и локалните медиуми. 
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Одржување на ентузијазмот

Членовите се срцето и душата на секоја организација. Групите за дејствување, секогаш се 

обидуваат да вклучат колку што може повеќе луѓе, бидејќи тие се нивниот најзначаен ресурс. 

најважното кај секоја група за дејствување е нејзините членови да се ангажираат, да соберат 

информации, да ги контактираат субјектите кои донесуваат одлуки, да се здобијат со поддршка 

од заедницата и да ја вложат својата енергија за остварување важна цел. затоа е важно групата 

да го негува и јакне ентузијазмот на своите членови. да се одржи групата заедно, значи да се 

подобри организациската структура, но и да се задржи постојаниот интерес за членовите и 

намерата за проширување на групата.

Поттикнување комуникација 

добрата група за дејствување одржува постојана комуникација со своите членови. 

начинот на комуникација е во зависност од големината на групата. еден од 

ефективните начини за одржување на соработката во групата е неформалниот 

метод на комуникација. Ова подразбира запознавање на членовите и на другите 

од заедницата со развојот на вашите активности низ разговор. во почетните фази 

на дејствување, вообичаено е на групата да  недостига време или ресурси за 

печатење информативен материјал. затоа неформалното споделување информации 

претставува еден од начините за промоција на заложбите на вашата група.

редовното формално информирање преку медиумите (неделно или месечно) е, 

исто така, важен начин за да се одржи групата за дејствување.
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весниците можат да помогнат да се претстават потребите на групата така што ќе 

се погрижат пораката да биде добро презентирана и луѓето да станат свесни како 

проблемот влијае на нивните животи. на пример, информациите објавени во весници 

на малцинствата може да помогнат да се придобијат и членови од етничката група 

која претходно не се вклучила поради јазичната бариера. Организациите често ги 

користат весниците за да придобијат нови членови. кога групата ќе почне да расте и 

да се етаблира, може да почне да наплаќа и симболична членарина. Оваа членарина 

може да се искористи за покривање на секојдневните трошоци. 

Постојано вклучување нови членови. добро организираната и управувана група за 

дејствување треба постојано да прима нови членови кои ќе ја одржуваат енергијата и 

ентузијазмот на постојните членови и ќе ги заменат оние кои ја напуштиле групата. 

Групата која зависи само од неколку члена може да се распадне кога тие членови ќе 

престанат да бидат активни поради лични или професионални причини. новите луѓе 

носат нови идеи и нови вештини. Групата што сака да биде ексклузивна пропушта можност 

да привлече нови таленти. добрите групи за дејствување треба да го задржат интересот 

на постојното членство, но и да привлечат нови членови. постојаното регрутирање и 

флексибилноста помагаат групата да ја задржи својата кохезија и ефикасност.

Формалната комуникација може:

да ги информира постојаните членови за процесот• 

да го одржи континуираното ангажирање на членовите• 

д• а обезбеди важни информации, како што се имиња 

        и телефонски броеви од постојаните членови.
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Во чекор со промените

една група жени станала многу успешна. тие се организирале заради различни активности 

насочени кон подобрувања во заедницата, од менторирање ученици, до помагање на финансиски 

загрозените соседи. сепак, со текот на времето, присуството на состаноците се намалило. низ 

разговор и истражувања успеале да дојдат до причините за проблемот. се дошло до заклучок 

дека некогаш енергичните млади жени, членови на групата, во меѓувреме станале мајки. 

слободното време кое некогаш го имале за остварување на целите сега го посветувале 

на своето семејство. веќе не можеле да се среќаваат навечер, бидејќи тогаш ги 

заспивале децата. затоа, членовите се прегрупирале, состаноците почнале да се 

одржуваат во посоодветно време, се организирала грижа за децата за време 

на состаноците и се проширило членството со нови членови од различни 

возрасти. новите членови донеле нова енергија во групата. Членовите 

повторно биле подготвени да се посветат на активностите на групата од кои 

сите во заедницата имале корист. 

    Наградете го трудот и почитувајте го напредокот. една од важните 

компоненти во одржувањето на групата е да знаете да го наградите 

трудот и да го вреднувате напредокот, а не само резултатите. 

работењето без награди и пофалби може да биде многу напорно. 

како родители, на многу начини ги бодриме нашите деца. кога се 

мали им се насмевнуваме за да им го покажеме нашето задоволство 

и гледаме дека топлината на нашето лице се рефлектира и на нивното. 

и наставниците користат пофалби и награди за да ги мотивираат 

учениците. некои наставници го наградуваат трудот исто како и достигнувањата. 

позитивниот пристап ги зголемува шансите за одржување на групата, но и 
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Прославете го здобиеното искуство. Луѓето уживаат во прослави. детските 

родендени, матурските забави и свадбите се можности да се соберат членовите 

на заедницата на едно место и да се истакнат личните или професионалните 

достигнувања. Групата за дејствување може да има придобивки од прославувањето 

на трудот. Оддавањето признание на членовите за нивното вклучување во 

активностите на групата може да го зголеми ентузијазмот на групата, но и 

да привлече дополнителен интерес од заедницата. доделувањето 

награди (цвеќе, плакети, сертификати) на членовите и оддавањето 

признание за нивната напорна работа е важен дел од зачувувањето на 

единството на групата. прославите за напредокот на акциската 

група може да помогнат за одржување на мотивираноста на 

членовите и за зголемување на личната сатисфакција која доаѓа 

од остварувањето на заложбите за колективно добро.

Тоа може:

да го зголеми ентузијазмот на групата.• 

да го подобри имиџот на групата во заедницата.• 

да ги поттикне членовите да продолжат со својата работа.• 

да поттикне приклучување нови членови.• 

за привлекување нови членови. едно едноставно „благодарам“ упатено кон 

некој кој учествувал во остварување на целите на групата или, пак, симболична 

награда може да  помогне на групата на многу начини.
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Славењето е симбол за задоволство

една група родители, за само една година реализирала многу активности. родителите 

ја поправиле паднатата ограда, направиле настрешници за училишната градина 

и помогнале да се закачат уметничките дела на учениците во училишниот хол. во 

разубавување на училишниот двор учествувале и учениците, садејќи цвеќе и зеленчук 

во градината. со размената на нивните производи со локалните трговци успеале да 

набават основни училишни материјали. на крајот на годината била организирана 

прослава за оние кои посветиле дел од своето време и ентузијазам во корист на 

училиштето. цвеќињата набрани од училишната градина им биле подарени на 

родителите. еден родител во градината направил патека од камења на кои биле 

втиснати отпечатоците од дланките на децата кои учествувале во остварувањето 

на активностите на групата. церемонијата во чест на оние кои зеле учество 

во разубавувањето на училиштето била многу посетена. ентузијазмот 

инспирирал многу родители кои претходно не учествувале, активно да се 

вклучат во групата. 

по секое патување обично се прашуваме: „дали го избрав најдобриот пат? дали 

повторно би патувал со истите пријатели? дали требаше да одберам друга 

дестинација?“ така е и со процесот на застапување. кога ќе се доближиме до крајот, 

доаѓа и време за ревизија и интроспекција. процената на достигнувањата и на 

недостатоците во изведувањето на процесот може да помогне во планирањето 

идни активности. по секое успешно патување ни остануваат драги спомени, 

желба повторно да се патува и искуства што ќе ни послужат при следното патување. 

за да биде поцелосен процесот на застапување, освен што треба да се води сметка 

за деталите (од собирањето информации до правењето листи), треба да се осмисли и 

испланира и прославување на достигнувањата.
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Организирањето група и поставувањето нови цели е искуство на градење заедница. 

но тоа претставува и начин да се запознаат нови луѓе, да се стекнат нови пријатели, да 

се научат нови искуства кои може да ве направат подобар родител, похрабра личност и 

поактивен граѓанин. Ова опфаќа и примена на новоздобиените вештини во решавањето 

проблематични ситуации при преземањето идни акции. Многумина успеале да направат 

промена. во следната глава ќе бидат претставени неколку примери во кои луѓето 

го идентификувале проблемот и презеле иницијатива за негово решавање, со цел 

заедницата да ја направат подобро место за живеење.

Наставничката од едно основно училиште решила 
да ги промовира талентите на своите ученици 
низ акција од која имала придобивка целата 
заедница. Користејќи ја долгогодишната соработка 
со Општината, таа успеала да обезбеди финансии 
за печатење туристичка брошура за историјата 
на градот, целосно изработена од учениците од 
нејзиното одделение. Денес оваа брошура ја добива 
секој нов посетител на градот и се користи како 
туристички и културен водич.
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ГлАВА 7:    Примери на успешно застапување

Помислата дека има многу начини да се направи позитивна 
промена може да биде мотивирачка и инспиративна. 

Невозможно е во еден прирачник да се опфатат 
сите ситуации со кои се среќаваат семејствата, но 

сепак сметаме дека во примерите што следат, ќе 
може да се најдат корисни совети за тоа како да ги 
мотивирате другите да учествуват во остварувањето 
на заедничките цели. Ситуациите се разновидни, но 

тоа што ги поврзува е дека сите застапници се луѓе кои 
своите потреби ги развиле во потенцијална промена. 

Користејќи ги алатките за застапување, пречките ги 
претвориле во мотиви и инспирации. Се надеваме дека 

потенцијалните застапници кои го читаат ова 
ќе ги искористат овие искуства како инспирација 

за идно дејствување во заедницата и дека во 
овие примери од целиот свет може да се најде 
мотивација за дејствување со цел да се подобрат 
условите во кои растат и учат децата.
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ОД УМЕТНИЦИТЕ ЗА ДЕЦАТА

во една населба, долго време не постоело место за згрижување на децата по 

завршување на наставата. проблемот на непостоење структурирани активности 

по часовите и недостигот на вистинска грижа за децата, за жал, го делат многу 

заедници. во овој случај, еден човек од населбата, решил да направи промена. 

како уметник и поранешен спортист, тргнал од својата љубов кон уметноста 

и организирал место каде децата ќе можат да престојуваат по часовите и да се 

здобијат со важни вештини.

неговото ателје се наоѓало на улица со голем сообраќај. навикнат да ги гледа 

децата како седат и не прават ништо по часовите, тој нашол начин како да ја насочи 

нивната енергија кон конструктивна работа. поканил група ученици од локалното 

училиште во своето студио за да ги видат неговите дела. им дал материјали, бои, 

четки, хартија и место за престој по часовите. исто така, го искористил времето 

поминато во студиото за да помогне во решавање на конфликтите меѓу децата 

во населбата.

секој ден по наставата, децата доаѓале во неговото студио да разговараат за 

проблемите со кои се соочуваат во домот, во училиштето или во населбата. учениците 

можеле да го искористат своето демократско право и да гласаат за проблемот за 

кој сметаат дека е приоритетен да се зборува тој ден. своите животни искуства 

ги преточиле во уметнички експресии: создавале приказни. потоа гласале чија 

приказна ќе биде избрана за најлошо искуство тој ден и таа приказна ја користеле 

како мотив во создавањето на своите дела. 

еден ден, победила приказната на едно дете кое било претепано на игралиштето 

и му биле украдени картите за играње. Групата добила материјали и инструкции 

како оваа приказна да ја преточи во колаж. учениците учеле за боите, пропорциите, 

техниките и им биле дадени материјали и слобода во изразувањето. еден од колажите 
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Во сите овие случаи уметниците помагаат:

да се организираат конструктивни активности за децата;• 

да ги научат децата како да го искористат вишокот енергија во уметнички цели;• 

да ги научат децата да ги ценат материјалите;• 

д• а ги научат децата за важноста на тимската работа и на заедништвото низ 

соработка во изработувањето мурали или во други проекти.

бил објавен и во локалниот весник. сликата била отпечатена на разгледници и 

маици, а групата презела и други чекори за да собере пари за нови материјали и за 

да може да вклучи и други наставници, бидејќи бројот на деца кои се приклучиле 

кон ова мало училиште за уметност постојано растел.

постојат многу начини на кои уметноста може да ги допре животите на луѓето и 

многу начини на кои уметниците може да  бидат од корист на заедницата - од 

сликање мурали на ѕидовите и билбордите, до декорирање на парковите. Многу 

активности можат да се направат со ангажирање на наставниците по уметност за 

потребите на училиштето.
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Бабите и дедовците имаат важна улога во создавањето подобра 
иднина за децата и за нивата заедница. Тие имаат слободно време, 
богато животно искуство, вештини и знаење стекнати низ различни 
животни ситуации и уште поважно, љубов за своите внуци, што 
ги мотивира да се вклучат во иницијативи кои придонесуваат за 
подобрување на условите во кои растат децата. 
Следат примери за тоа како љубовта кон децата и вештините и 
знаењата стекнати во текот на животот можат да придонесат за 
развој на заедницата.
Една баба – лекар во пензија, го искористила своето искуство да 
влијае на подобрувањето на наставната програма во училиштето. 
Еднаш неделно во училиштето држела часови за здрави животни 
навики, соодветна исхрана и за важноста на одржувањето хигиена 
на забите. Бидејќи училиштето немало соодветен кадар за работа 
со деца со пречки во развој, професионалното искуство на бабата 
било повеќе од добредојдено. Таа ги обучила наставниците да 
развијат програма наменета за учениците  кои имале пречки во 
развојот.
Неколку дедовци – земјоделци, ги научиле децата од одделението 
на своите внуци на многу полезни нешта за храната и природните 
циклуси. Тие ги поканиле децата да ги посетат нивните фарми. 
Таму децата виделе како расте пченката, како се произведува 
зеленчукот, како изгледа новородено теле и тукушто изведено 
пиле. Со оваа прошетка на село, иницирана од дедовците, децата 
ги развиле својата почит кон природата и познавањата за работата 
на луѓето кои живеат на село.
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РОДИТЕлИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ МОЖАТ ДА НАПРАВАТ ПРОМЕНА:

во едно основно училиште долго бил применуван традиционалниот начин на настава. 

наставникот бил во центарот на училницата и не се организирале заеднички активности со 

децата. една наставничка решила да се обиде со поинаков пристап. како резултат на нејзината 

иницијатива и поддршката од родителите, се случила значајна позитивна промена. 

во соработка со родителите, наставничката почнала да користи нови наставни методи и ги 

вклучила родителите во наставниот процес. родителите се здружиле во реализирањето 

на активностите во училницата и ја подобриле меѓусебната комуникација по часовите 

наставничката го иницирала партнерството со родителите кога на еден состанок прашала: 

„ако се занимавате со спорт, посетете го нашиот час по физичко воспитување и споделете 

го своето искуство“. Ова не го направил порано ниту еден наставник. како резултат на оваа 

едноставна покана, многу родители за прв пат се вклучиле во работата на училиштето. 

нивното вклучување довело до низа позитивни искуства во образованието на децата и до 

соработка во заедницата.

НА ПРИМЕР:

Родителите организирале средби по часовите. На средбите родителите подобро ги запознале • 

соучениците на своите деца и дознале како нивните деца го поминуваат времето во 

училиштето. Овие неформални средби прераснале во омилена забава во заедницата. Тие 

придонеле за поотворен однос меѓу учениците, родителите и наставниците кои истиот го 

применувале и на своите часови, со што учениците почнале полесно да се изразуваат во 

пишана и усна форма и низ уметност.
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Родителите за прв пат биле поттикнати да ја посетат училницата на своите деца. Училницата • 

која порано била место каде што родителите не припаѓале, сега им помагала на родителите 

подобро да се запознаат со училиштето, наставниците и соучениците на своите деца.

Традиционалниот модел на родителски средби бил надминат. Во минатото, овие родителски • 

средби биле сведени на дискусии за одделението, а родителите седеле мирно додека 

наставникот им ги читал оценките на децата. Во новиот систем постоеле продлабочени 

разговори за учениците, поврзани со личноста, однесувањето и интересите на секое дете.

Била направена посебна програма за дедовци и баби. Еден дедо ги научил децата како • 

се одгледува зеленчук. Друг ги научил како да направат тули и како да изградат куќичка. 

Вклучувањето на постарите генерации довело и до нивно поголемо интегрирање во 

случувањата во заедницата.

 луѓето од јавните служби, како пожарникари, лекари, стоматолози, биле поканети на • 

специјалните часови за промовирање теми од здравството или заштитата од пожар. Тоа за 

нив било можност да се вклучат во локалното училиште и да претстават информации кои 

може да го подобрат здравјето и безбедноста на децата.

едно дете од ова одделение напишало писмо за искуствата и придобивките од новиот 

и поотворен пристап низ кој родителите станале партнери на училиштата. Од ова 

трогателно писмо може да се заклучи дека новиот пристап со сигурност му го подобрил 

чувството за заедницата и за училиштето, кое за него станало „втор дом“.

„Ја запознав мојата наставничка кога се запишав во прво одделение. бев срамежлив. таа 

беше наша наставничка 4 години. правевме многу проекти и имавме многу активности. 

исто така, организиравме и многу екскурзии. Минатата година, заедно со родителите и 
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Овој пример покажува како желбата за промена може да има големо влијание. 

Решеноста на заедницата да се обиде со нов пристап е клучно за постигнување успех. • 

Новите методи секогаш се соочуваат на отпор. Сепак, желбата да се пробаат нови нешта е 

неопходна за добросостојбата на децата.

Може да се подобри комуникацијата меѓу родителите и наставниците, со што училницата • 

може да стане подобро место за учење, а заедницата подобро место за живеење.

наставничката отидовме на море. таму беше прекрасно. Морето беше убаво. посетивме 

и два острова. бев многу среќен кога пливајќи со мојата наставничка, стасавме до 

буренцата кои пливаа во морето. 

секоја вечер нашите родители и наставничката зборуваа, пееја и играа карти. се запознаа 

меѓу себе многу подобро. но деновите многу брзо поминаа и моравме да се вратиме 

дома. Остатокот од летниот распуст го поминав дома. во септември бев многу возбуден 

што повторно ќе ги сретнам своите другарчиња и наставничката.

секој ден ќе тропнев на вратата од училницата и ќе  помогнев на наставничката да 

го подготви часот. еднаш таа ме праша: „зошто тропаш кога доаѓаш дома?“ и, вистина, 

училницата беше мојот втор дом.  се заблагодарувам на учителката за сè што ме научи. 

таа секогаш ќе има посебно место во моето срце“.

едноставните активности, како средби по часовите, посета од луѓе со различни професии 

на часовите и екскурзии низ локалните гратчиња, може да одиграат важна улога во 

тоа, како децата ја доживуваат својата заедница. тие, исто така, може да ги подобрат 

искуствата на децата и родителите поврзани со образовниот систем и да ги поттикнат 

децата да придонесуваат за својата заедница.
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„Правејќи самоевалвација, колективот на едно основно училиште 
ги дефинирал слабите страни во однос на вклученоста на 
родителите во секојдневјето на училиштето: слабата вклученост и 
активност на Советот на родители, малиот придонес на родителите 
во работата на училиштето, недоволната информираност на 
родителите за животот и работата на училиштето и за тоа како 
да им помогнат на своите деца во учењето.

Сево ова го поттикнало колективот да изработи проект за 
„Подобрување на квалитетот на образованието преку учество 
на родителите“ и да се обиде слабите страни да ги претвори 
во достигнувања. Проектот бил доставен до донаторите кои 
поддржувале вакви мали, локални акции и бил одобрен за 
финансирање.

Со цел да ги привлечат родителите да се вклучат во активностите, 
во училиштето била уредена и опремена просторија за родители, 
во која родителите можеле да се состануваат и да разменуваат 
искуство, да поразговараат со стручната служба и наставниците, 
да добијат совети за зголемување на успешноста во учењето на 
нивните деца, да им помогнат на наставниците во изработка 
на некои материјали потрeбни за наставата и слично. Оваа 
просторија им била на располагање и на членовите на Советот 
на родителите за одржување на редовните состаноци.
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Сакајќи да им се даде пример на наставниците кои сметале 
дека не е можно да се организираат средби со родителите, биле 
организирани три работилници во три различни одделенија: 
работилница на која родителите заедно со своите деца 
изработувале тесто за обликување; работилница на која по даден 
рецепт се приготвувале вкусни колачиња и со помош на техниката 
оригами се изработувале кутии во кои биле сервирани колачињата 
и работилница на која родителите ги учеле своите деца на некои 
традиционални вештини: плетење, ткаење на рачен разбој и сл. 
По секоја работилница, педагогот на училиштето водел разговор 
со родителите за да ги упати како да ги осамостојуваат своите 
деца, како кај нив да ја развиваат грижливоста и припадноста 
кон семејството и како да поминуваат квалитетно време со нив.
 
Родителите биле повеќе од задоволни од овој начин на соработка 
и покажале подготвеност повторно да учествуваат во ваков вид 
активности. Тие самите дале голем број идеи што би можело да 
се работи во иднина.

Зголемениот интерес на родителите за случувањата во училиштето 
го поттикнал колективот да се организира околу подготовка на 
брошура „Водич за добро родителство“. Оваа брошура на почетокот 
на учебната година ја добил секој родител, што дополнително 
ги поттикнало и родителите и наставниците на размислување 
и размена на идеи за меѓусебна соработка и партнерство во 
интерес на децата. Имајќи предвид дека голем број жители на 
селото имаат интернет-приклучок, била изготвена и веб-страница 
на училиштето преку која родителите постојано можат да се 
информираат за животот и работата на училиштето. 
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ГРАДИНАРСТВО И ГРИЖА ЗА ЗАЕДНИЦАТА

Многу заедници се соочуваат со проблемот на недостиг од паркови и игралишта, 
тротоари, места на кои децата би можеле да другаруваат, да си играат, но и каде 
би биле заштитени и безбедни. Многумина се имаат обратено до надлежните за да 
се намали сиромаштијата и да се решат проблемите поврзани со криминалот или 
исхраната, со намалување на трошоците за храна и одржувањето на парковите и 
игралиштата. Еве неколку примери од најразлични делови на светот, во кои групите 
за одржување на парковите успеале да ја заживеат целата населба.

во една населба, поради високата стапка на криминал и недостиг на безбедни игралишта, децата • 

немале каде да си играат. Групата „Градски градинари“ почнала да соработува со локалните 

претпријатија за одржување на парковите, кои донирале расади, со земјоделските аптеки, кои 

донирале семиња, а побарале и помош од наставниците, уметниците и од други волонтери 

за одржување на парковите, поставување ограда и обучување на децата за градинарството. 

експериментот направен од децата докажал дека температурата во паркот збогатен со зеленило е 

5 степени пониска од температурата измерена на сонце на градските улици.

Одгледувањето градинарски култури •  помогнало на една заедница во прославувањето на нејзините 

празници. тие уредиле парк во чест на традиционалните обичаи. биле направени разни ознаки, 

а делови од градината им биле свртени кон југ, што традиционално се сметало за поврзување со 

природата. посадените растенија воделе потекло од локалните растенија, а заедницата изградила 

и куќичка за собири направена во стил на традиционалните куќарки – симбол на гордост.
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во една заедница, како резултат на здравствени проблеми, постарите жители веќе не биле во • 

можност да го чистат плевелот во своите градини. Група граѓани помогнала тие да се поврзат со 

млади луѓе кои сакаат да научат повеќе за градинарството. со цел да се привлече вниманието на 

јавноста, се организирала трка со градинарски колички и секој заинтересиран бил поврзан со еден 

„ментор“ за градинарство. новите градинари добиле обука, а постарите помош и дружба.

во едно училиште учениците ги користеле училишните градини за да ја збогатат својата настава по • 

запознавање на природата. децата биле во можност одблиску да го набљудуваат процесот на садење 

и растење. децата ги јаделе доматите кои сами ги произвеле, на своите мајки им подарувале цветови 

кои растеле во градината, а на часот по ликовно образование направиле ознаки за училишната 

градина. Локалните институции ја спонзорирале работата во градината, а плодовите кои израснале 

во неа биле донирани на сиромашните семејства од заедницата.

прехранбените потреби на заедницата можат да се задоволат со одгледувањето градинарски • 

култури. во многу земји, одгледувањето овошје и зеленчук во заеднички градини може да 

се искористи како можност за подобрување на исхраната на децата, а и да се заштедат пари. 

Многуте искуства во уредените градини покажуваат колку е исплатливо да се направи напор за 

разубавување на околината.
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Заедничките градини можат да помогнат:

да им се овозможи место за релаксација и рекреација на оние на кои им е тоа потребно.• 

да се зголеми интересот и врската со природата.• 

да се развие чувство на корисност преку производство на храна.• 

да се подобри исхраната и да се намалат трошоците преку сопственото производство.• 

да се поврзат различни групи кои ќе соработуваат во остварување на заедничката цел.• 

НАСТАВНИЦИТЕ И РОДИТЕлИТЕ ГРАДАТ МОСТОВИ НА КУлТУРАТА

Во многу училишта, со текот на времето се менува составот на учениците. На пример, 
во едно училиште се зголемил бројот на ромските деца. Во таква ситуација, 
наставниците треба да покажат внимание и разбирање за децата на кои јазикот кој 
се учи во училиштето не им е мајчин јазик. Како наставниците и училиштето се 
справуваат со различните обичаи, начини на исхрана, начини на облекување? И 
покрај тоа што нема стандарден одговор на ова комплексно прашање, има многу 
случаи каде грижливите наставници, ангажираните родители, вредните ученици и 
другите членови на заедницата работеле заедно со цел да ги почитуваат разликите 
и да ги подобрат образовните можности за ромските деца.
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ромските децата на кои македонскиот не им е мајчин јазик одбивале да читаат на глас од книгите по • 

македонски јазик. наставниците биле загрижени дека ромските ученици нема да научат да читаат 

и нема да можат да се вклучат во наставата по другите предмети. еден од родителите им објаснил 

на наставниците дека децата се срамат да читаат на глас пред своите соученици,  бидејќи не го знаат 

македонскиот јазик. родителот предложил мешана група деца да читаат заедно, со што ромските 

ученици нема да се чувствуваат издвоени. Ова помогнало ромските деца да ги подобрат своите 

јазични вештини, а и да се намали напнатоста во училницата.

наставниците укажувале дека ромските ученици одбиваат самостојно да ги изведуваат секојдневните • 

активности во училницата. една наставничка мислела дека нивното одбивање е резултат на нивната 

неорганизираност. всушност, се работело за културни разлики. Откако наставничката дознала дека 

децата доаѓаат од средини каде што овие задачи во домот се изведувале заеднички, веднаш почнала 

да го користи тој модел. таа определила група ученици да работат заедно на задачи од типот бришење 

на таблата и масите. зачувувањето на традицијата за тимска работа во училницата било позитивно 

искуство за сите.

на родителските средби бил предочен уште еден проблем. иако наставниците знаеле дека ромските • 

родители им се посветени на своите деца, биле загрижени поради нивното отсуство од родителските 

средби. една родителка која го зборувала добро македонскиот јазик, ги контактирала наставниците и 

им кажала дека родителите кои послабо го зборуваат македонскиот јазик не се чувствуваат пријатно 

на овие средби и затоа отсуствуваат. таа, исто така, се присетила на сопствениот пример кога како 
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дете морала да пишува: „нема да зборувам ромски на училиште“, што дури и сега  создавало 

непријатно чувство во близина на училиштето. таа била решена да помогне да се надмине јазичната 

бариера и станала преведувач на родителските средби. подоцна, кога јазичните вештини на децата 

се подобриле, тие им преведувале на своите родители. состаноците биле повеќе посетени, со што 

започнало решавање на проблемите со учество на двете страни.

Овие приказни покажуваат со какви сè проблеми може да се соочи заедницата, училиштето, децата, • 

родителите и наставниците при справувањето со промените. соработката, желбата да се помогне и 

да се почитуваат разликите, може да олесни многу од потенцијалните проблеми. 

Наставничката во едно основно училиште се досетила 
да ја искористи долгогодишната пријателска соработка 
што училиштето ја негува со Општината. За успешно 
реализирање на наставната единица Општина во рамки 
на наставната програма по Запознавање на околината, таа 
за учениците организирала посета кај градоначалникот. 
Општината го обезбедила превозот на учениците и 
свечениот прием кај градоначалникот, кој ги запознал 
учениците со работата и надлежностите на Општината. 
Била направена и обиколка на општинската зграда, салата 
за состаноци на Советот на Општината и на сите оддели. 
Учениците добиле флаери, информатори и симболични 
подароци. По посетата, инспирирани од стекнатите 
искуства, учениците изработиле постер за потребите на 
катчето по Запознавање на околината.
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соработката резултира со:

подобрена комуникација меѓу родителите и наставниците во корист на децата. • 

нивните академски вештини се развиваат подобро кога и родителите се вклучени.

подобрување на дијалогот, што овозможува двете групи да работат заедно на • 

решавање на проблемите веднаш штом тие се појават.

подобрени услови за децата во училиштето, што придонесува родителите да се • 

чувствуваат добредојдени во училиштето на своите деца и во заедницата.

заедничко планирање и донесување одлуки за важни прашања.• 

  

отворена и двонасочна размена на информации.• 

заедничка одговорност за преземање акции.• 

заедничка евалвација на постигнатото.• 
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ЗАКлУчОК

Родителите секогаш ги охрабруваат своите деца да научат нови вештини. 

Од самото раѓање и низ целиот живот, родителите се учители на своите 

деца. Како што растат децата, начинот и методите на подучување се 

менуваат. Децата почнуваат да учат нови нешта од различни извори, не 

само од родителите, туку и од своите наставници, соученици и пошироката 

заедница.

И возрасните постојано учат. Овој прирачник 

е наменет за возрасните кои сакаат да научат 

како да направат промена во својата заедница. 

Преку укажување на позитивни примери, 

преку демонстрирање на некои од чекорите 

кои треба да се преземат за да се направи 

промена и преку охрабрување на читателите да 

се впуштат во процесот на застапување се гради 

надеж дека родителите и останатите кои ќе се 

вклучат ќе знаат како да бидат ефикасни и да 

успеат да направат промена.

Информациите во овој прирачник имаат за цел да им помогнат на луѓето 

да ја направат својата заедница подобра. Сепак, вистинскиот тест е 

преточувањето на сите овие информации во праксата. Учењето нови 

вештини може да биде голем предизвик и вистинска возбуда. Првите 

чекори може да ви се чинат малку чудни, но со нивно практикување, тие 

стануваат сè посигурни. Наместо да бидете загрижени и да стоите отстрана, 

станете активни учесници во подобрувањето на својот живот и животот на 

сожителите во заедницата.



Овој прирачник е адаптација на оригиналниот текст “Making a difference” на авторите 

Diane Charnov и Carolyn Rutsch, Copyright © Open Society Institute. Фондацијата за 

образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор” - Македонија, која е партнер на 

проектот на усаид за основно образование, ги има правата за користење, печатење 

и адаптирање на овој текст во Македонија. 

дел од примерите содржани во оригиналниот текст се заменети со примери од 

училиштата во Македонија кои беа дел од компонентата „реновирање на училиштата”  

на проектот на усаид за основно образование. Голема благодарност до нашите 

колешки од Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор” 

кристина Леловац и бранка трифуновска, кои ги селектираа позитивните примери 

доставени од голем број училишта и кои помогнаа во изработувањето на овој 

прирачник.

Огромна благодарност до основните училишта чии примери се објавени во овој 

прирачник: „васил Главинов“ – велес, Општина велес; „исмаил Ќемали“ – с. нераште, 

Општина теарце; „7 Марси“ – с. Челопек, Општина брвеница; „саид најдени“ – дебар, 

Општина дебар; „Гоце делчев“ – с. василево, Општина василево; „Ѓорѓија пулевски“ – с. 

ростуше, Општина Маврово и ростуше; „исмаил Ќемали“ – Гостивар, Општина Гостивар; 

„Гоце делчев“ – виница, Општина виница; „блаже конески“ – прилеп, Општина прилеп; 

„Гоце делчев“ – конче, Општина конче; „коле канински“ – битола, Општина битола; 

„Мирче ацев“ - Ѓорче петров, Општина Ѓорче петров, „Мустафа кемал ататурк“ – с. 

броштица, Општина центар Жупа; „никола карев“ – пробиштип, Општина пробиштип; 

„кемал ататурк“ – с. пласница, Општина пласница; „ванчо србаков“ – с. вранештица, 

Општина вранештица; „санде Штерјоски“ – кичево, Општина кичево; „видое подгорец“ 

– струмица, Општина струмица; „Манчу Матак“ – кривогаштани, Општина кривогаштани 

и „браќа Миладиновци“ - с. добрушево, Општина Могила.




