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1. Вовед 

Училиштетп е средина вп кпја се испреплетуваат најразлични пблици и 
фпрми на кпегзистенција ппмеду сите учесници на впспитнп -
пбразпвнипт прпцес: ученици, наставници, други врабптени и рпдители. 
Честп пати сме сведпци на неспгласуваоа и судири сп најразлични 
манифестации и пблици: физички (удираое, штипеое, туркаое, 
уништуваое и кражби на рабпти), вербални (претеое, пптсмеваое, 
дпфрлуваое, закачаое, навредуваое), спцијални (пгпвараое, 
игнприраое, сплеткареое, нарушуваое на углед вп средината) 
психплпшки (претечки ппгледи, исмејуваое, кпментари). Овие судири 
акп не се решаваaт на време и превентивнп мпжат да прераснат вп 
насилствп. Најсппдветен начин на делуваое вп училиштата е 
превентивнп делуваое сп кпнструктивнп решаваое на кпнфликтите меду 
учениците, надминуваое на стерептипи и предрасуди, заппзнаваое сп 
вештини на кпмуникација, активнп слушаое, асертивнп пднесуваое и 
ненасилнп решаваое на кпнфликти. Сетп тпа мпже да се ппстигне сп 
учеое и вежба. Тпкму сп таква цел е пвпј мал прирачник кпј се надеваме 
дека ќе ви ппмпгне вп вашите наппри да креирате ненасилна и 
кпнструктивна средина вп вашите училишта. 

2. Вештини на комуникација 

2.1. Штп е кпмуникација 

Кпмуникација е средствп сп ппмпш на кпе спздаваме пријателства, 

разгпвараме сп други луде, гп изразуваме свпетп мислеое и ставпви, 

бараме ппмпш и сличнп. Кпмуникација всушнпст е пренпс на 

ппрака/инфпрмација пд испраќач дп примател на ппрака ппд услпв 

примателпт да ја разбере инфпрмацијата. Кпмуникација се дефинира и 

какп прпцес на размена на ппраки (вербални или невербални) ппмеду 

најмалку две лица, кпј се пдвива сп пдредена цел и намера. 

Кпмуникацијата е средствп за ппврзуваое на лудетп при пстваруваое на 

заедничка цел. Кпмуникацијата вп училиште бара учесниците вп 

кпмуникација да се рамнпправни, затпа штп самп на тпј начин мпжат да 

ги решаваат кпнфликтите. Прпцеспт на кпмуникација се спстпи пд 

себеизразуваое и слушаое на другите. Ефикасна и сппдветна 



4 

 

кпмуникација ппдразбира учесниците да ппседуваат кпмуникациски 

вештини: активнп слушаое, децентрација (сппспбнпст и спремнпст да се 

влезе вп светпт на другп лице за да гп разбереме негпвипт прпблем или 

пднесуваое/ппстапки), ппставуваое  прашаоа (птвпрени), емпатија 

(јаснп разбираое на чувствата, пптребите, мислите и желбите на другипт 

без псудуваое), ппзнаваое на ситуацијата, вклученпст и управуваое сп 

интеракцијата, флексибилнп пднесуваое. 

2.2.  Пречки вп кпмуникација и спздаваое кпнфликти 

Вп секпјдневната кпмуникација вп училиштата честп се ппјавуваат 

пречки заради кпи се ппјавува недпразбираое меду учесниците вп 

кпмуникацијата, а и кпнфликт какп краен исхпд. Начинпт на 

кпмуникација е клуч за успешна кпмуникација, нп вп истп време и 

пснпвна причина за спздаваое кпнфликти (нерамнпправна ппзиција вп 

кпмуникацијата, злпупптрeба на мпќ вп кпмуникацијата). Некпи  начини 

на нерамнпправна кпмуникација кпи најчестп ги кпристат наставниците, 

рпдителите и учениците се следните: наредби и кпмандуваоа, 

предупредуваоа и закануваое, прпппведи и кпристеое на „би требалп“, 

услпвуваое, дпкажуваое, псудуваое и критикуваое, етикетираое, 

тплкуваое и анализа, фалеое, прифаќаое, тешеое/утешуваое, 

испитуваое, спслушуваое, ппвлекуваое. 

Истп така, пречки вп кпмуникација мпжат да бидат лпшп изречени 

ппраки, недпверба, преуранетп заклучуваое, невнимателнп слушаое, 

препптеретенпст на ппраките сп инфпрмации. Такви ппраки се: 

пмалпважувачки: (етикети- „глупав си“; дијагнпзи- „сп тебе нештп не е 

вп ред“; сппредуваоа-„зпштп не учиш какп твпјата сестра“; пдбиваое- 

„немам јас штп сп тебе да разгпварам“; псудуваое/критика-„мнпгу си 

детинест“; закани- „ппдпбрп да ме ппслушаш“); кпнтрплирачки: 

(забрани- „не смееш“; пграничуваоа-„не мпжеш тпа сам“, „се ќе 

упрппастиш“; наредби- „веднаш тпа да гп направиш“; спвети-„ппдбрп би 

билп кпга ти би...“); збунувачки: (бараоа без јасна смисла-„направи така 
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затпа штп така треба“; бараоа кпи не е мпжнп да се испплнат- „вети 

дека никпгаш ппвеќе нема да плачеш“; бараоа изречени сп јазик на 

негативна акција- „да не те слушнам ппвеќе така да разгпвараш сп 

мене“; кпга не ппстпи склад меду вербалнипт и невербален дел на 

ппраката-„баш ме интересира штп мислиш за пвпј прпблем и вп истп 

време гледа низ прпзпрец“; ппшти и ппвршни ппфалби и критики- 

„супер, пдличнп, катастрпфа, прппаст“). Ваквите ппраки вп училиштетп 

пбесхрабруваат, предизвикуваат бес, желба за псвета, страв и 

загриженпст и други негативни чувства кпи ппттикнуваат негативни 

мисли и пднесуваое. 

Од успешнпста на кпмуникацијата ќе зависи дали ќе биде предизвикан 

пднпснп решен еден кпнфликт. Кпмуникацијата е пд пресуднп значеое 

за избпр на стратегијата за решаваое на кпнфликт. Значи, асертивна и 

ненасилна кпмуникација дпведува дп решаваое на кпнфликтпт на 

задпвплствп и на двете страни. 

 

Кпмуникација кпја впди кпн 
ескалација на кпнфликт: 
- Прекинуваое и неслушаое 
- Игнприраое 
- Ти-гпвпр 
- Фпкус на личнпста-пбвинуваое 

Кпмуникација кпја впди кпн 

смируваое на кпнфликтпт: 

- Активнп слушаое 
- Ппкажуваое на интерес 
- Јас гпвпр 
- Фпкус на прпблемпт 

 

2.3. Ненасилна кпмуникација 

Сппред некпи автпри кпмуникација кпја ни пвпзмпжува да реагираме 

искренп и на тпј начин да се ппврземе сп самите себе, сп нашата 

сппствена спчуствителнпст, нп и сп другите се нарекува ненасилна 

кпмуникација. Таа не усмерува на јаснп и искренп изразуваое, 

ппсветуваое на внимание на другипт сп ппчитуваое и емпатија.  

2.4. Активнп слушаое 

Активнп слушаое е вештина да се слуша друга личнпст сп внимание и 

ппчитуваое сп јаснп ппкажуваое (вербалнп и невербалнп) дека гп 
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слушаме другипт. Целта на активнп слушаое е да ппмпгне да се разбере 

штп сака да каже, нп и да му се стави на знаеое дека сме гп разбрале 

спгпвпрникпт. Вп текпт на активнп слушаое внимаваме и на спдржината 

на ппраката и на чувствата на спгпвпрникпт. Сп активнп слушаое 

дпбиваме: кприсни инфпрмации, избегнуваме недпразбираоа и кавги, 

ппкажуваме дека ни е важнп, ги ппттикнуваме интрпвертните и 

срамежливите, ппмагаме личнпста јаснп да гп спгледа прпблемпт, 

градиме пднпс на дпверба. 

 

Техника на парафразираое (ги ппвтпрувате најважните мисли на 

спрптивставените страни и ги прашувате да ви пптврдат дали дпбрп сте 

гп разбрале, акп е вп ред пдите ппнатаму, а акп не, барате дппплнителнп 

пбјаснуваое. Обичнп се заппчнува сп реченицата „Кплку штп те 

разбрав.....“; „Акп те разбрав дпбрп.....“);  

Техника на ппставуваое на прашаоа (прашаоата се делат на затвпрени 

кпи пбичнп заппчнуваат сп Дали?, Нели?,Сакаш ли? и пдгпвпрпт пбичнп 

е сп  „Да“, „Не“; и птвпрени прашаоа кпи заппчнуваат сп Кпј?, Штп?, 

Каде?, Какп?, На кпј начин?, Зпштп? и му дпзвплуваат на спгпвпрникпт 

ппјаснп и ппкпнкретнп да ги изрази свпите мисли, желби и пптреби. При 

прегпвараое и медијација ппжелнп е да се ппставуваат птвпрените 

прашаоа. 

 

2.5. Асертивна кпмуникација 

Асертивнпст значи застапуваое и пстваруваое на сппствените пптреби и 

интереси на неагресивен начин и без нанесуваое штета на другите. 

Асертивна кпмуникација ппмага вп ефикаснп заземаое за себе и впеднп 

развиваое на квалитетни пднпси сп другите луде. Асертивнпст вп 

училиште би значела: да се пстварат сппствените права без да се 

загрпзат правата на другите; да се биде спремен за кпмуникација; да се 

влијае на другите сп ппмпш на свпите сппспбнпсти; да се ппчитуваш 

себеси без да ппнижуваш други; да се настпјува да се пткрие штп е 
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дпбрп, а не кпј е вп правп. Членпвите на училишнипт тим за медијација 

мпра дпбрп да ја научат асертивната кпмуникација за успешнп да 

спрпведуваат медијација вп свпите училишта. 

Значи, асертивнпста вклучува: изразуваое на сппственп мислеое, 

чувства, нагласуваое на ппследици пд несаканп пднесуваое, 

изразуваое на разбираое за другата личнпст, ппвтпруваое на јаснп 

бараое. Изразуваоетп на сппственп мислеое, чувства и пптреби е 

најдпбрп преку упптреба на Јас-ппраките затпа штп тие впдат кпн 

разбираое и ппврзуваое. Сп нив се изразува личнптп дпживуваое на 

пна штп другата личнпст гп рекла или направила и на тпј начин 

спречуваме личнпста на кпја и се пбраќаме за пна штп ни пречи кај неа 

да не гп дпживее какп напад врз неа. Јас ппраките ни ппмагаат да се 

изразиме себеси без пбвинуваое, критика и етикетираое на другата 

личнпст. Да се избегнува да се кпристат Ти-ппраки затпа штп впдат кпн 

неразбираое и судири, секпгаш се пднесуваат за другипт и гпвпрат за 

негп, не се јасен израз на пна штп сакаме да гп кажеме. 

 Јас ппраките имаат 4 кпмппненти: 

1. Перцепција - пна штп гп забележуваме кај другипт, а штп ни 

пречи-збпруваое, пднесуваое (Кпга јас ќе видам, слушнам, ќе се 

сетам ...) 

2. Чувства вп пднпс на пна штп забележуваме (Јас сега се 

чувствувам...) 

3. Пптреби, желби, вреднпсти кпи дпвеле дп искажаните чувства 

(Затпа штп јас имам пптреба, желба, Пптребнп ми е/би 

сакал...........и заради тпа се чувствувам.......) 

4. Бараое - кпнкретна акција кпја би сакале да биде преземена. 

Бараоетп мпра да биде изразенп сп јазик на ппзитивна акција 

пднпснп да се каже штп се сака, а не штп не се сака; да биде 

фпрмулиранп „сега и пвде“; да биде кпнкретнп, изразенп сп 

кпнкретнп пднесуваое ( Сега би сакал ти да.......) 
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Примери: 

Ти-гпвпр: Ние-гпвпр: Јас-гпвпр: 

„Ана ќе сакаш ли 
веќе еднаш да 
престанеш да 
разгпвараш, ти си 
навистина мнпгу 
некултурна!“ 

„Ние сите знаеме 
дека Ана е 
некултурна и дека 
никпгаш не слуша 
дпдека други 
збпруваат!“ 

„Ана мене ми пречи кпга ми 
упадаш вп збпр и тпгаш имам 
впечатпк дека не ме 
ппчитуваш, а би сакал да ме 
спслушаш бидејќи ми е 
важнп твпетп мислеое за 
пна штп гп збпрувам“. 

 

 
 

Слика 1: Обука за медијатори  Слика 2: Обучувачи за медијација  

3. Кпнфликт 

3.1.Ппим и видпви 

Кпнфликт е мнпгу ширпк ппим и ппфаќа пд пбична расправија на две 

деца пкплу иста играчка дп судир на две држави. Целта на изучуваоетп 

на кпнфликти не е да ги снема, нп пплеснп да се разберат, да се намали 

нивнптп негативнп влијание на пднпсите меду лудетп, да се прифатат и 

претвпрат вп ппзитивнп искуствп. Ппстпјат ппвеќе дефиниции за 

кпнфликт. Една пд нив е дека кпнфликтпт се дефинира какп пблик на 

судир меду две или ппвеќе страни кпи имаат дпживуваое на закана пп 

нивните лични пптреби, интереси и вреднпсти или цели. Теприскипт 

пристап кпн кпнфликтпт всушнпст бил бараое на пдгпвпр на прашаоетп, 

дали се кприсни или штетни кпнфликтите. Она штп истражуваоата гп 

ппкажале е дека пристаппт на кпнфликтпт какп штетна ппштествена 
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ппјава е нетпчен, затпа штп генералнп не мпже да се збпрува за кприст 

или штета, бидејќи се неминпвни какп ппштествена ппјава и лудетп ќе се 

среќаваат сп нив вп сите фази пд свпјпт живпт и вп сите ппштествени 

средини (училиште, на рабпта и сл.). 

Кпнфликпт е прпцес кпј се јавува, се развива, расте и мпже да ескалира, 

пднпснп, препвладува вп медусебните пднпси и неслпжуваое меду 

најмалку два субјекта кпи ппкажуваат интерес за исти вреднпсти заради 

неппклппуваое на целите, желбите и интересите, разлика вп 

интерпретација на фактите и неслпжуваое пкплу пчекуваоата. 

 

 

Слика 3: Игра за загревање Слика 4: Медијација со измислени 

случаи 

3.2. Причини за кпнфликт вп училиште 

Најчести причини за кпнфликт вп училиштата се: 

- Слаба кпмуникација ппмеду учесниците вп училишната средина: 

ученици, наставници и рпдители, други врабптени. 

- Различни вреднпсти кпи се ппчитуваат вп семејствата на учениците 

и училиштетп. 

- Нејасни училишни задплжуваоа и за учениците пд страна на 

наставниците и за наставниците пд страна на управата. 
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- Ограничени ресурси (технички, чпвечки) вп училиштетп и вп 

семејствата кпи не се вп склад сп бараоата, пднпснп несклад 

ппмеду бараоата и мпжнпстите. 

- Различни интереси на учениците, наставниците, рпдителите. 

- Зависнпст пд една страна/личнпст. 

- Нерешени ппранешни судири. 

- Љубпвни врски вп училиште. 

3.3. Исхпди и стилпви на пднесуваое вп кпнфликт 

Кпнфликтпт мпже да има 4, а пп некпи автпри 5 исхпди: 
1. ппбедник-губитник - едната страна дпбива другата губи, 
2. губитник-ппбедник-едната страна губи, другата дпбива, 
3. кпмпрпмис-никпј не губи ниту дпбива, страните се пткажуваат пд 

некпи свпи бараоа, 
4. губитник-губитник- губат и двете страни, 
5. ппбедник-ппбедник- и двете страни дпбиваат, тпа е решение вп 

кпнфликтпт кпн кпе тежнееме при негпвп решаваое. 
 

Кпнфликтпт не треба да гп избегнуваме, туку треба да гп прифатиме какп 
дел пд реалнпста кпј ни ппмага да функципнираме вп склад сп себе и 
другите, да ги развиваме свпите спцијални вештини какп штп се: 
тплеранција, прифаќаое на различнпсти, заемнп разбираое и 
ппчитуваое без пграничуваоа и услпвуваоа; спрабптка, ненасилна 
кпмуникација, решаваое на прпблеми и судири, демпкратичнпст и 
птвпренпст. 
 
3.4. Ппзиции, интереси и пптреби на страните вп кпнфликт 
 
Ппзиции- тпа штп се гледа, тпа штп е на ппвршина, пчигледните бараоа 

на страните. 

Интереси- целите заради кпи се зазема ппзицијата. 

Пптреби- најразлични психпфизиплпшки пптреби на субјектите кпи се вп 

пснпва на пдреден мптив и најчестп се скриени и тешкп се дефинираат. 

Сппред Маслпв скалата на пптреби, пптребите се претставени вп вид на 

пирамида пд најпснпвните (биплпшки) за впда, впздух, храна, преку 
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пптреба за живеалиште, сигурнпст/безбеднпст, пптреба за љубпв, 

блискпст, прифаќаое, припаднпст, самппптврдуваое, чувствп на 

сппствени вреднпсти, ппчитуваое, уважуваое, пптреба за 

сампреализација/самппстваруваое. Пптребите пбичнп се прпследени сп 

пдредени чувства и сп нивнп истражуваое и анализа преку стекнатите 

кпмуникациски вештини (парафразираое, Јас-гпвпр и ппставуваое на 

птвпрени прашаоа) мпжеме да ги разбереме чувставта, а сп тпа и 

самипт кпнфликт. 

Зад интересите кпи се ппвеќе или ппмалку видливи, пбичнп се кријат 

пптреби прпследени сп пснпвни емпции какп штп се чувствп на 

сигурнпст, прифатенпст, самппптврдуваое, признание и сличнп. 

Вп кпнструктивните начини на решаваое на кпнфликти (прегпвараое и 

медијација) пд гплема важнпст е да се ппределат и дефинираат 

ппзициите, интересите и пптребите на странките за да се изнајдат 

решенија кпи ќе бидат прифатливи и за двете страни.   

4. Управуваое сп кпнфликти вп училиштата 

Училиштата се пбидуваат да управуваат сп кпнфликтите на различни 

начини, најчестп сп впведуваое на различни мпдели на дисциплински 

ппстапки и казнени мерки (пп нашипт закпн за пснпвнп/среднп 

пбразпвание: писмена/усмена пппмена, укпр, преместуваое вп другп 

пдделение/училиште и сличнп), кпи штп немаат некпј ппзитивен ефект. 

Овие традиципнални и најчести начини на решаваое на кпфликт вп 

училишните средини не делуваат превентивнп ниту дплгптрајнп бидејќи 

пбичнп се преземаат дпцна кпга веќе кпфликтпт ескалира и пстава трајни 

ппследици. Овие мерки не им пвпзмпжуваат на учениците да гп 

разберат кпнфликтпт и да стекнат вештини и сппспбнпст за негпвп 

решаваое. 
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5. Техники за решаваое на кпнфликти  

-Прегпвараое е ппсебен пблик на спцијална интеракција преку 

кпнтрплиран кпмуникациски прпцес чија цел е решаваое на пдреден 

судир ппмеду двајца или ппвеќе учесници. Карактеристичнп за 

прегпвараое е тпа штп секпја пд прегпвпрачките страни мпже да гп 

блпкира ппстигнуваоетп на целта на другата страна. Предрасудите и 

стерептипите за ппл, религија, наципналнпст, физички изглед, имптна 

спстпјба, пптеклп и сличнп, се најчеста причина за неуспешни прегпвпри.  

-Арбитража третп лице (судија) дпнесува пдлука/решение. 

-Медијација 

 

Медијација/ппсредуваое е техника за разрешуваое на кпнфликти и 

ппдразбира учествп на третп лице (медијатпр/ппсредник) кпе е 

неутралнп, дпверливп и прифатливп за двете страни вп судирпт. Целта 

на медијацијата е на кпнструктивен начин да гп разреши судирпт сп 

изнапдаое на задпвплувачкп решение за двете страни. Акп и на двете 

страни им се битни целите кпи сакаат да ги ппстигнат, нп вп истп време 

сакаат да гп спчуваат медусебнипт пднпс, единствен прифатлив начин да 

ги ппстигнат и двете е да гп разрешат судирпт, а вп тпа мпже да ппмпгне 

медијацијата. Вп текпт на прпцеспт на медијација и двете страни мпжат 

рамнпправнп да гп изнесат свпетп гледаое на судирпт, да пбјаснат какп 

тпа влијае на нив, кпи се нивните ппзиции, интереси и пптреби. 

Медијатпрпт ќе слуша внимателнп, ќе ги усмерува странките да 

разгпвараат за клучните прашаоа, ќе ги вппчува дппирните тпчки-

интереси и пптреби и ќе им ппмага на странките на нив да ги базираат 
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свпите идеи за решенија. Медијатпрпт впди сметка за прпцеспт, а 

странките за дпнесуваое на пдлуките за кпнечнптп решение. 

Зпштп медијацијата е ппжелна техника за решаваое на кпнфликти 

вп училиштата? 

- учесниците вп медијација сами дпадаат дп решенија сп штп се 

пбезбедува успешнп да се реализира дпгпвпрпт на крај, 

- се ппчитуваат мислеоата и вреднпстите на странките, 

- медијација спздава ппзитивна атмпсфера и придпнесува за 

ппдпбруваое на медусебните пднпси меду странките, 

- медијација е брза и ефикасна техника, 

-  тпа е ппевтина техника за решаваое кпнфликти, 

- ппстпи принцип на дпверливпст, 

- вп училиштетп се гради култура на слушаое, дијалпг, креативнп 

решаваое на судирпт. 

Прпцеспт на решаваое на прпблем сп медијација ппфаќа: дефинираое 

на прпблемпт, листаое на мпжни решенија, избпр на решение, 

дпнесуваое пдлука, спрпведуваое на пдлуката, прпценка на успешнпста 

на пдлуката/решениетп. 

5.1. Принципи на медијација 

- Дпбрпвплнпст- двете страни на судирпт мпра да се слпжат да 

учествиваат вп прпцеспт на медијација. 

- Дпверливпст- медијацијата е дпверлива ппстапка и без пдпбрение на 

странките нивните изјави не мпжат да се кпристат вп ниту една друга 

ппстапка. 

- Еднаквпст на странките- двете странки ппдеднаквп учествуваат вп сите 

фази на медијација. 

Оспбини/вештини на медијатпр: 
- да има вештини за активнп слушаое 
- да ппседува асертивнпст 
- да гп усмерува прпцеспт кпн ппзитивен исхпд 
- да ги знае и спрпведува прпцедурите и правилата за впдеое на 

медијација: 
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- птвараое-парафразираое-птварачки прашаоа-резимираое-
правеое разлика ппмеду ппзиции и пптреби 

- неутрализираое на напади и претвараое вп инфпрмираое –  
- пбединуваое сп истакнуваое на заеднички интереси, пптреби и 

чувства 
- рефпрмулираое на сппрни прашаоа. 

6.Зпштп е пптребна врсничка медијација вп училиште 

Вп решаваоетп на судирите вп училиште мпраат да учествуваат сите-

учениците, наставниците, рпдителите и психплпзите и педагпзите. Самп 

на тпј начин вашетп училиште ќе биде преппзнаенп какп училиште кпе 

функципнира на демпкратски принципи, а вие ќе преземете активна 

улпга вп живптпт на училиштетп.  

Врсничка медијација претставува медијација вп кпја самите ученици 

земаат улпга на медијатпри. Ученици кпи ќе бидат пбучени за примена 

на вештините на медијација ќе мпжат успешнп да ппсредуваат вп 

судирите кпи ќе се јавуваат вп нивната училишна  и ппширпка средина 

ппмеду нивните врсници, нп и на релации ученик-наставник и ученик-

рпдител. 

Врсниците (учениците) најдпбрп се разбираат меду себе и си веруваат 

едни на други. Сп преземаоетп на улпга на медијатпр стануваат 

неутрални и активни слушатели кпи нема да нудат гптпви решенија, туку 

ќе ги впдат страните дп решение; ќе преземат улпга да ппсредуваат, ќе 

им ппставуваат прашаоа на страните вп судир, ќе ги усмеруваат и 

пхрабруваат страните да дпнесат решение кпе ќе биде прифатливп и за 

двете страни. Вп медијација нема ппбедник, сите мпра да имаат чувствп 

дека ппбедиле, пднпснп гп ппбедиле прпблемпт, а не еден друг. 

Медијацијата какп средствп на превентивнп делуваое на ппјави на 

судири вп училиштата, а пред се какп техника за решаваое на судири, 

пвпзмпжува учениците да се дружат и учат вп училиште кпе штп гп 

пдликува активна улпга на учениците вп живптпт и рабптата на 
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училиштетп и атмпсфера на ненасилствп, медусебна тплеранција и 

ппчитуваое. 

 

 

 

Слика 5: Учесници на Семинар за 

медијација 
Слика 6: Oтвараое на училишен  

Клуб за медијација 

 

 

Слика 7: Презентација на прпект пред лпкална заедница 

 

Слика 8: Прпдукција на идеи за ппнатаму 
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Прпектпт: ,,Обединети вп мирпт”  е ппддржан пд страна на “Екуменска 

иницијатива жена”-Хрватска и се реализира вп перипд пд 01.02.2022-

01.08.2022 гпдина. 

 

„Објавуваоетп на пваа публикација беше ппддржанп пд Ekumenska 
inicijativa žena (EIŽ) пд Омиш, Хрватска. Спдржината на публикацијата ги 
пдразува исклучивп ставпвите на нивните автпри и не мпра да ги 
претставува пфицијалните ставпви на EIŽ-a.“ 
„Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) Hrvatska e непрпфитна прганизација кпја 
преку свпјата прпграма за финансиска ппддршка ппддржува прпекти и 
развпј на базични прганизации управувани пд жени и теплпзи вп 
Хрватска, Бпсна и Херцегпвина, Црна Гпра, Северна Македпнија, Кпспвп 
и Србија. EIŽ е ппсветена на зајакнуваое на улпгата на жените вп 
зајакнуваоетп на граданскипт и медурелигискипт дијалпг и пптенцијалпт 
на религијата какп ппзитивен фактпр на ппштествени прпмени преку 
градеое на мир и ппмируваое. Имајќи гп предвид свпјпт регипнален 
прпфил, EIŽ им дава мпжнпст на активистите пд свпјата мрежа да се 
сретнат и разменат искуства сп цел ппгплема видливпст на нивната 
рабпта и ппгплеми мпжнпсти за пристап дп ресурси.” 

Ова издание не е за кпмерцијална упптреба 

Здружение на градани ДОВЕРБА-Куманпвп 

Ул.Тпде Думба 100/2-14, Куманпвп  www.doverbaku.org.mk 


