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Почитувани, 
Цивика мобилитас со задоволство ве поканува на нашиот прв национален форум на тема 

„Граѓански ангажман и волонтирање“, кој ќе биде организиран на 4 декември 2015 г. од 10:00 до 
20:30 часот во Младинскиот културен центар (МКЦ) - Скопје. Форумот се состои од неколку 
настани посветени на волонтерството (доделување награди за волонтерство, дебата) и саем на 
општествени промени. 

Исто така, би сакале да ве поканиме и на прославата на меѓународниот ден на волонтерството, 
организирана од Таксират и поддржана од Цивика мобилитас, која започнува со концерт од 21:00 
часот и забава до доцните ноќни часови, повторно во МКЦ-Скопје. 

Повеќе информации за националниот форум и прославата се опишани подолу, а Ве молиме и 
да ги погледнете ги и прилозите на оваа покана. 

Национален форум 
Националниот форум е резултат на плодна, ад хок соработка помеѓу програмата Цивика 

мобилитас и следните партнери: 
 Институционални грантисти на Цивика мобилитас: Анима мунди, Меѓаши и Солидарност; 
 Акциски грантисти на Цивика мобилитас: Црвен крст на град Скопје и Диверзити медиа 
 Волонтерски центар Скопје; 
 МКЦ-Битола (Волонтерски центар Македонија); 
 Национален младински совет на Македонија; 
 Национален совет за развој на волонтерството; 
 Сојуз на извидници на Македонија; 

Досегашната соработка на Цивика мобилитас со Таксират исто така придонесе во 
организацијата на настаните. 

И вие можете да ни се придружите!!! 
Може да го посетите нашиот прв саем на општествени промени/Social Change Market, и тоа во: 
 Social Change Market, каде што ќе можете да се запознаете со организациите кои ја 

промовираат својата работа, со посебен акцент на активностите поддржани со грантовите 
од Цивика мобилитас и промоција на волонтерството и работата со волонтери; 

 Отворен подиум,  на кој ќе можете да се запознаете со организациите и нивните 
акциите/активностите поддржани со грантот од Цивика мобилитас за време на нивните 
кратки говори, презентации или на некои други начини. 

Според нас Social Change Market Ви дава уникатна можност за запознавање со граѓанските 
организации од целата земја и за вмрежување и соработка со сите учесници. Очекуваме дека на 
дневниот настан ќе присуствуваат помеѓу 350 и 500 лица, а дека музичката прослава ќе собере 
разновидна меѓународна група од Македонија и пошироко од околу 1000 лица. 

Прослава на меѓународниот ден на волонтерството / Dance Party 
Прославата е во организација на Таксират со цел да им се заблагодари на волонтерите од 

Македонија за сиот нивен добар ангажман во текот на цела 2015 година. Таа се состои од групите 
ПМГ КОЛЕКТИВ, Sethstat, The John како и ди џеј сетови на Robotek и Дарко Јорданов и Нино Наумов. 

Прослава на меѓународниот ден на волонтерството, првенствено е наменета на волонтерите, 
така што ве молиме да ги ДОНЕСЕТЕ ВАШИТЕ ВОЛОНТЕРИ, имајќи предвид дека Националниот 
форум е токму за волонтерството, и самата прослава/забава е и за вашите волонтери. 

За повеќе информации ве молиме обратете се кај Сара Мустафа, sms@mcms.mk. 
Со почит, 

Скопје, 1.12.2015 г. Petrus Theunisz 
Меѓународен водач на тимот 

Александар Кржаловски 
Национален водач на тимот 

 


