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1.1. Контекстуална и развојна анализа 

 

2015 година донесе драматични промени во политичкиот и општествениот живот на 

земјата со наводната афера за прислушување. Овие настани значително го изменија 

фокусот на донаторите и НВО заедницата од проблемите на економскиот раст и 

социјалната заштита до „слободата“ на говорот, демократизацијата, транспарентноста 

и програмата за борба против корупцијата. 

По настаните во земјата, Делегацијата на ЕУ во земјата и соодветните министерства 

поврзани со невладиниот сектор имаа се помалку и помалку време и ресурси за да се 

посветат на претходните активности за развој на невладини организации. Доцнењата 

во поглед на отворањето нови повици за акции, завршувањето на тековните проекти, 

како и финансиското затворање имаа влијание на работата, енергијата и напредокот на 

активностите во невладиниот сектор. 

ФФРМ како партнер за имплементација на два проекти финансирани од ЕУ во текот на 

периодот 2013-2015 година, силно ги почувствува промените во работната средина на 

граѓанските организации и следствено беше принудена да направи непопуларни потези 

во внатрешноста на организацијата. Доцнењето на конечната исплата од двата 

постоечки проекти финансирани од ЕУ го разнишаа готовинскиот ток и ја оневозможи 

способноста на ФФРМ да ги исплати тековните обврски кон своите доверители. Од јуни 

2015 година главната сметка во банка на ФФРМ беше блокирана што доведе до 

зголемување на бројот на трошоците и долговите.  Ситуацијата почна да се менува со 

првите финансиски рати во септември 2015 година и финализирањето на договорите за 

отплата на конечните рати потпишани во декември 2015 година. Како и да е остатоците 

од 2015 година се уште се предмет на работа во 2016 година и се очекува да бидат 

завршени до крајот на јуни 2016 година. 

Иако проблематична, во 2015 година ФФРМ потпиша нов грант проект на ЕУ во 

партнерство со ЦЕА (Центар за економски анализи, Скопје) со кој во наредните 20 

месеци, почнувајќи од декември 2015 година, ќе овозможи „Намалување на 

невработеноста кај руралното население во северо-источна Македонија“.Овој грант 

заедно со проектот на We Effect ќе овозможи нормално функционирање на ФФРМ во 

периодот јануари 2016 - ноември 2017 година, со оглед на зголемениот број на 

активности на терен, зајакнувањето на групите со млади и жени за подобрување на 

учеството, подобрената комуникација со малите земјоделци, зајакнато лоби и 

механизми за поддршка. 
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Климатските промени во 2015 година беа важна тема за Република Македонија затоа 

што нивното влијание беше шокантно во однос на амбиенталната средина (вклучувајќи 

го квалитетот на воздухот и водата), до средни последици во однос на земјоделското 

производство. Сепак, степенот на влијанија беше илустриран преку голем број на 

примери лоцирани во различни  земјоделски региони во земјата во неколку потсектори 

од страна на Агенцијата за поттикнување и развој и мрежата за рурален развој. 

Приносите и резултатите од крајот на годината во земјоделството покажаа дека постои 

потреба да се посвети повеќе и повеќе време и ресурси во ова област со практични 

примери, како и споделување на собраните информации меѓу сите релевантни субјекти. 

Членството на ФФРМ учествуваше во голем број на настани и проектни активности; 

опсегот на оваа акција беше висок, а придобивките јасни. Сепак, постои трајно прашање 

- дали навистина допираме до најсиромашните, дали придобивките можат да бидат 

проследени повторно кон нив и дали ние правиме или придонесуваме кон социјалниот 

развој во фокусираните области.  

Во 2015 година ФФРМ се обиде повторно да се фокусира на овие групи и да ги 

идентификува областите и потсекторите каде што овие видови на активности можат да 

се спроведат и резултатите можат да бидат видливи.  

На тој начин беа имплементирани неколку активности кај малцинството на социјално 

ранливите групи Јуруци во македонските високи полиња (учеството на жените Јуруци 

во настанот за Денот на земјоделската жена и учеството на Јуруците овчари во 

земјоделските саеми). Овие активности служат како основа за активностите во 2016 

година каде што малите фармери, особено оние од работ на сиромаштијата и малите 

групи ќе бидат директно инволвирани за да ги почувствуваат придобивките од 

активностите на проектот.  
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Присуството на проектот We Effect во 2015 година е од клучно значење за опстанокот на 

тешките денови на ФФРМ и надминувањето на предизвиците и заканите со кои ФФРМ 

се соочуваше. Проектот We Effect не само што овозможи целосна сопственост на 

проектните активности и резултати, но згора на тоа придонесе за внатрешна 

реорганизација и институционален развој на ФФРМ на најпрактично ниво преку: 1) 

организациски развој на процедури и механизми за зајакнување на учеството, 

демократскиот процес на донесување одлуки и внатрешна одржливост; 2) поддршката 

на ФФРМ да пристапува кон зголемување на членството, развојот на нови партнерства 

и помагање на соработката со релевантните засегнати страни; 3) подобрување на 

управувањето со човечки ресурси; 4) помага во врските до земјоделците и корисниците 

и овозможува двострана соработка; 5) проширување на опсегот на унапредување на 

човековите права итн. 

 

Проектот We Effect е синхронизиран со други донатори и ги надополнува акциите исто 

како и обратно и е надополнет од страна на други донаторски активности за 

остварување на подобри перформанси на активностите и за зголемување на обемот на 

постигнатите резултати. ФФРМ внимателно ги препознава, избира и ги спроведува 

активностите кои заедно се дел од стратегијата на ФФРМ и се во согласност со 

постоечката донаторска поддршка. 

 

Резултатите од проектот постигнати во секоја од компонентите на проектот We Effect се 

интегрирани во функционирањето на ФФРМ и нејзините активности на дневно ниво. 

Придобивките од поддршката во однос на организацискиот развој обезбедуваат 

самоодржливи процедури и механизми кои го подобруваат портфолиото на ФФРМ да 

служи како клучна организација во земјата во однос на дистрибуцијата на 

финансиското портфолио, како и во поглед на правилното управување со проектот 

ориентирано кон резултатот што може да се следи. 

 

Активностите за развој на бизнисот служат како главен пристап кон зголемување на 

членството, развој на нови услуги за членовите и задржување на комуникациската 

линија со фармерите кои имаат потреба. Овој вид на поддршка ја зајакнува ФФРМ во 

поглед на информациите, едукацијата, бизнис планирањето, бизнис ефикасноста, 

бизнис диверзификацијата итн. Таа има додадена вредност како што пристапот им 

овозможува на двете врски до задругите со претежно извозно ориентирана стратегија и 

малите фармери со стратегијата самоодржлив развој на заедницата. 
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Делот за лобирање и застапување носи ново светло во организацијата, затоа што 

обезбедува високо препознавање преку резултатите од страна на релевантните државни 

институции, академски и бизнис субјекти, како и од страна на земјоделците и 

производителите. Активностите во оваа област поддржани од проектот даваат 

резултати кои ја илустрираат улогата и важноста на организацијата во јавниот живот. 

 

Имено во 2016: 

 

- ФФРМ направи промени во стратешките документи на организацијата, што го 

овозможи нејзиниот развој, го зајакна капацитетот на ФФРМ за демократско 

владеење во организацијата и одржливо функционирање и вклучи задруги како 

важна цел за развој на земјоделството; Покрај тоа ФФРМ ја намали членарината 

за зголемување на бројот на членовите;  

 

- ФФРМ направи преглед на 12 постоечки групи од потсекторот и регулативите на 

потсекторските групи во ФФРМ одлучи да ги фокусира на напорите на 6 

најактивни потсекторски групи за подобри перформанси пред државните 

институции и лобирањето за земјоделските интереси. На ова ниво ФФРМ 

направи едукативна работилница за подобрување на знаењето и пренесување на 

искуствата меѓу земјоделците; 

 

- Зголемување на нивото на интерес за кооперативно здружување преку 

организирање на тридневна национална работилница за задруги за преглед на 

националните политики за поддршка и бизнис средина за земјоделски задруги 

во Република Македонија. Со овој настан, зголемена е свеста кај задругите да 

учествуваат во ФФРМ за подобро да ги остваруваат своите права и интереси. Тој 

исто така претставува почетна точка за подобра соработка со Македонската 

асоцијација на задруги; 

 

- Размена на информации преку прес клипинг (услуги на ФФРМ за собирање на 

сите информации за земјоделството и испратени до членовите), списанието 

„Моја Земја“, веб страните, организирањето на состаноци, давањето на повеќе 

одговорности на членовите за правење на одлуки за земјоделските проблеми и 

предизвици започнувајќи со промената на свеста кај членовите дека тие треба да 

соработуваат повеќе за да ги решат нивните проблеми и предизвици. 

Зголемената соработка помеѓу партнерите на We Effect за зајакнување на 
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економската соработка во регионот и обединувањето на земјоделците во 

економски организации преку списанието „Toka Ime“; 

 

- Зголемениот интерес помеѓу жените фармери да учествуваат во унијата на 

фармери, работејќи заедно за да го развијат нивниот бизнис;  

  

Со имплементацијата на активностите, ФФРМ вклучи многу мали и сиромашни 

фармери особено инволвирани во потсекторските групи и во активностите на жените 

фармери. ФФРМ помогна со лобирањето пред владините институции, кога 

земјоделците имаа проблеми со поплавите, цените на житото, грозјето, регистрацијата 

на тракторите и други слични проблеми и на овој начин се заштитени интересите на 

фармерите и помогнато им е да го развијат сопственото производство и профит. 

Во 2015 ФФРМ работеше со нископрофилните фармери и задруги, ги промовира со цел 

да им помогне да ги заштитат своите права и интереси и да го развие нивното 

производство, економски раст и да обезбедат залиха од храна. 

Работејќи повеќе на едукативно ниво и правејќи го едукативното списание коешто им 

помага на малите фармери да развијат модел на одржливо производство и 

прилагодување кон новите климатски промени. Преку We Effect проектот, ФФРМ научи 

за добриот и транспарентен финансиски систем што ќе биде имплементиран во 

организацијата.  Развојните услуги за посети на земјоделски саеми и обезбедување на 

едукативни информации им помага на малите фармери да ги преземат предностите и 

можностите на пазарот и користејќи нова земјоделска технологија.  

Организирањето на состаноци со жените фармери ги охрабри да бидат дел од 

земјоделското движење и да преземат одговорност за создавање на земјоделска 

политика. Активностите на ФФРМ се движат во насока на зајакнување на капацитетот 

на организациите, капацитетот за лобирање на политиките кои се однесуваат на 

правата на членовите, економскиот развој на задругите и малите фармери низ 

едукација, директна соработка и лобирање, зголемено ниво на свест и знаење кај 

фармерите за Европските интегративни процеси, подобра поврзаност и соработка 

помеѓу фармерите од регионот со едукативни информации и знаење. 

Финансиската и техничката поддршка на We Effect обезбедува развој, го зајакна 

капацитетот на ФФРМ за демократско владеење во организацијата и одржливо 

функционирање на организацијата со цел да им се помогне на фармерите во нивниот 

економски и социјален развој.  
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ФФРМ научи како да решава поголеми проблеми со транспарентноста, 

професионалната и директна комуникација и да прави функционален финансиски и 

административен систем и континуирани подобрувања и разви услуги на системот на 

ФФРМ.  

ФФРМ започна да се ребрендира и создава слика затоа за што им помага на малите 

фармери да основаат механизми за соработка со другите институции, да ги поврзе 

земјоделците и да ја зголеми соработката помеѓу фармерите, задругите и другите 

засегнати страни во директната комуникација и обединувањето на нивната работа. Таа 

е перципирана како организација што ја зголемува размената на информации и знаење 

помеѓу фармерите во регионот.  

ФФРМ започна со активна работа на потсекторскиот систем за лобирање пред 

државните институции за интересите на фармерите и развивање на општи гледишта и 

ги претстави пред компетентните авторитети за пронаоѓање на решенија за 

земјоделските проблеми и предизвици.  

 

Развојните услуги на ФФРМ за организирање на посети на земјоделски саеми и 

правењето на новото списание „Toka Ime“ за зголемување на членството и соработката 

со земјоделските невладини организации во регионот вклучувајќи ги партнерите на We 

Effect што претставуваат мрежа на соработка и партнерство продолжија и во 2015. 

 

Годината 2015 ја завршивме со нов проект како симбол за надминување на кризните 

моменти и создавање на можности за понатамошна работа на ФФРМ кон нови успеси, 

кон нови победи за земјоделците и земјоделското движење во Македонија. 


