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Цивика мобилитас е проект на 
Швајцарската агенција за развој и 
соработка (СДЦ), кој го 
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1. Вовед 

Развојот на информациско-комуникациските технологии (ИКТ) во последните 

децении создаде нови и револуционерни начини за комуникација, пристап и 

дисеминација на информации. Во овој контекст, на глобално ниво, 

иницијативите од граѓанскиот сектор се повеќе се ориентираат кон дигиталните 

медиуми во својата комуникација со засегнатите страни.   

Ова пред се, се врзува за повеќе прагматични цели. Имено, користењето на ИКТ 

во работата на граѓанските организации (ГО) може да придонесе кон 

поефективна комуникација со конституентите, унапредени стратегии за 

мобилизација на поддршка за општествено релевантни цели, како и да ја 

подобри транспарентноста на ГО во поглед на засегнатите страни. 

Дополнително, користењето на интернет во секојдневните активности на ГО 

може да придонесе кон подобро идентификување на потенцијални извори на 

финансирање, пристап до бази на податоци, како и вмрежување со други 

засегнати страни во остварувањето на цели од заеднички интерес. 

Оваа анализа има за цел да ги истражи практиките во однос на користењето на 

интернет од страна на ГО: користење на информации од интернет, видови на 

информации од интерес, најчесто посетувани веб страници, фреквенција на 

посети на одредени веб страници и сл. Во рамки на истражувањето беа опфатени 

197 ГО, кориснички на грант во рамки на програмата Цивика мобилитас. 

Анализата е реализирана во рамки на проектот Е-платформа за соработка и 

развој на граѓанското општество во Република Македонија, реализиран од 

Здружението за рамноправен развој – Решенија за развој, а поддржан со грант 

од програмата Цивика мобилитас. 

Во следните поглавја ќе биде елаборирана методологијата врз која се темели 

анализата, главните резултати од истражувањето и заклучоци. Во посебен 

статистички анекс прикажани се резултатите од истражувањето.  

1.2 Методологија 

Анализата е реализирана во период март – мај 2018. Со анализата за 

користењето на интернетот од страна на ГО беа опфатени 197 ГО, кориснички 
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на грант во рамки на програмата ЦМ. Поради фактот што не можеше да се 

обезбеди учеството на сите ГО – грантисти на ЦМ програмата (поради 

недостапност или неможност да учествуваат во анкетата) со анкетата беа 

опфатени 129 ГО. Дополнително, одредени организации не дадоа одговори по 

однос на сите прашања, па во анализите на податоците од одредени прашања 

влезени се помал број учесници / организации. 

Анализата има за цел да ги утврди доминантните практики во користењето 

интернет од страна на ГО во поглед на фреквенцијата на користење на интернет, 

најчесто посетувани веб страници и најчесто пребарувани содржини. Податоците 

потоа беа анализирани од аспект на регионалната припадност на ГО, типот на 

грант што го користат и дали нивната организација има своја веб страница или 

страна на социјалната мрежа Facebook. Последните податоци беа добиени во 

рамки на истражувањето за онлајн активноста на ГО, преку директен увид во 

онлајн присуството на ГО кои беа цел на истражувањето. 

Основниот метод за собирање на податоците беше анкета со претставници од ГО 

– грантисти во рамки на ЦМ програмата. Во анкетата учество зема по еден 

претставник од секоја организација што е корисник на грант во рамки на ЦМ 

програмата. Од 197 ГО што беа контактирани да учествуваат во истражување, 

129 одговорија на прашалникот. За утврдување на главните тенденции во 

користењето на интернетот од страна на ГО, анкетата беше составена од 

следните прашања: 

1. Колку често вашата ГО користи информации од интернет во својата 

работа? – како основен податок за тоа дали користењето на интернет 

претставува секојдневна пракса или исклучок во работата на ГО; 

2. Која интернет страница најчесто ја користите? – како показател какви 

содржини се најмногу барани / користени од страна на ГО во нивното 

работење; 

3. За која цел ја користите? – ова прашање се надоврзува на претходното и 

настојува да утврди какви се податоци ГО користат од интернет; 

4. Колку често ја користите? – е прашање врзано за фреквенцијата на 

посетите на најчесто користените веб страници; 
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5. Koja e втората интернет страница која што најчесто ја користите? – 

релевантен податок за тоа некој начин се користи интернетот во работата 

на ГО; 

6. Која страница најчесто ја користите добивање на за информации за 

случувања во граѓанскиот сектор? – прашање што е директно поврзано со 

начинот на кој се користи интернет за прашања врзани за граѓанскиот 

сектор; 

7. Дали вашата ГО ја користи платформата на Цивика мобилитас? – има за 

цел да утврди до кој степен грантистите ја користат платформата на 

Цивика мобилитас, наменета за вмрежување, презентација на ресурси и 

размена на релевантни информации; 

8. Колку често ја користите платформата на Цивика мобилитас? – има за цел 

да ја утврди фреквенцијата во користењето на платформата. 

Добиените одговори беа статистички обработени и беа анализирани генералните 

тенденции во одговорите. Дополнително, податоците беа разгледувани од аспект 

на регионот во кој дејствуваат учесниците, типот на грант што го користи 

организацијата, дали организацијата има своја веб страница и дали има своја 

страница на социјалната мрежа Facebook. Податоците за постоењето на веб 

страница и Facebook страница беа добиени со паралелното истражување на 

онлајн активноста на ГО, преглед на веб страниците и другите форми на онлајн 

активност (презентација на организациите на социјалните мрежи) на ГО што се 

кориснички на грант во рамки на ЦМ програмата. 

Најголем дел од учесниците во анкетата се од Скопскиот регион, што ја следи 

логиката на регионалната дистрибуција на грантисти во рамки на ЦМ програмата. 

Поради малиот број учесници од останатите региони, констатациите изведени 

според регионот на припадност на ГО треба да се земат со задршка, бидејќи не 

дозволуваат изведување на заклучоци на повисоко ниво на општост. 

2. Резултати од анализата 

Во анкетата, од 197 грантисти во рамки на програмата ЦМ, учество земаа 128 

организации. Понискиот број на вклучени организации се врзува за нивната 
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подготвеност и интерес да земат учество во анкетата. Дополнително, по 

одредени прашања бројот на анализирани одговори е понизок од 

горенаведениот, бидејќи не сите организации што беа вклучени во 

истражувањето дадоа одговор на сите прашања од анкетата. 

Потпоглавјата што следат содржат констатации произлезени од статистичката 

обработка на одговорите на учесниците. 

Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата 

работа? 

Ова прашање има за цел да даде преглед на генералната упатеност на 

грантистите да користат интернет во работата на организацијата. Поточно, со 

прашање се има за цел да ја утврди фреквентноста во користење на интернет, а 

со тоа и да укаже на значењето што работата на интернет го има во 

функционирањето на организациите. Имено, грантистите имаа можност да 

изберат дали користат интернет секојдневно, на неделна или месечна основа. 

Имајќи предвид дека интернет се користи да се добијат релевантни информации, 

да се презентираат информации од организацијата, да се оствари директна 

комуникација со засегнатите страни, но и бидејќи значаен дел од современата 

комуникација се одвива електронски, се очекуваше висок процент од 

грантистите секојдневно да користат интернет во работата. 

Во поглед на ова прашање, високи 85,9% од учесниците во истражувањето 

изјавија дека во својата работа во организацијата редовно користат интернет 

секојдневно (Т/Г 1). Само 8,1% од учесниците користат интернет неколку пати 

неделно, а само 1% се служат со интернет неколку пати месечно. Ова е 

показател за големото значење на интернетот за секојдневното функционирање 

на организациите. Притоа, не беа забележани значајни регионални разлики во 

фреквентноста на користењето на интернетот (Т/Г 2).  

Анализата на податоците според типот на добиениот грант покажа дека 

институционалните грантисти во највисок процент (94,1%) секојдневно користат 

интернет во работењето. Нешто понизок (но сепак висок) процент од акциските, 

малите и ад-хок грантисти секојдневно користат интернет. Помалку фреквентно 

(неколку пати неделно) користење на интернет е забележано кај ГО со мали и 
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ад-хок грантови (Т/Г 3). Треба да се нагласи и дека фреквенцијата на користење 

интернет во работата е директно врзана за обемот на активности на 

организацијата, па организациите кои имаат мал број тековни иницијативи 

веројатно поретко користат интернет за работни цели.  

Во рамки на ова прашање беше анализирана и фреквентноста на користење 

интернет во зависност од тоа дали ГО имаат сопствена веб страница. Во овој 

контекст, имањето на веб страница на организацијата се појавува како фактор 

кој корелира со почеста употреба на интернет. Имено, 88,4% од организациите 

што имаат веб страница1 секојдневно користат интернет, наспроти 78,8% од 

оние кои немаат своја веб страница (Т/Г 4). Пониска фреквентност во 

користењето на интернетот се забележува меѓу организациите кои немаат своја 

веб страница. Учесниците од овие организации во повисок процент се изјасниле 

дека интернет за работни цели користат на неделна или месечна основа. 

Анализата на податоците од аспект на тоа дали ГО има своја Facebook страница 

не покажа значајни разлики во поглед на фреквентноста на користење на 

интернетот (Т/Г 6). 

Која Интернет страница најчесто ја користите? 

Значаен дел од анализата беше посветен на тоа какво е интернет искуството на 

грантистите, односно кои веб страници најчесто ги посетуваат. Со ова прашање 

се настојуваше да се одговори дали најчесто користените веб страници се врзани 

за информации за граѓанскиот сектор, информации за достапни извори на 

финансирање, информации од релевантни институции врзани за 

темите/проблемите со кои се занимаваат грантистите и слично. 

Запрашани која интернет страница најчесто ја користат, учесниците дадоа 

диверзифицирани одговори, при што не беше возможно да се издвојат веб 

страници кои се апсолутно фаворизирани меѓу учесниците. Имено, како најчесто 

истакнувана веб страница се издвои страницата TIME.mk, онлајн портал – 

генератор на вести. Втора најпосетена е страницата на ЦМ програмата, што е и 

                                       
1 Податоците се добиени преку паралелната студија за онлајн активноста на грантистите 

во програмата Цивика мобилитас. 
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логично од аспект на фактот што во истражувањето беа опфатени само 

организациите кои се грантисти во рамки на програмата и кои добиваат 

релевантни информации за текот на реализацијата на ЦМ програмата преку оваа 

веб страница. Со 5 одговори се издвои и веб страницата на Телевизија 24, а меѓу 

почесто истакнуваните беа и веб страниците на Министерството за култура, 

Собранието на РМ, Македонската информативна агенција, страницата на 

Европската комисија (Т/Г 8). Резултатите покажуваат дека интернет активноста 

на учесниците доминантно се врзува за посета на веб страници од информативен 

карактер / страници кои пренесуваат вести за тековните случувања (TIME.mk, 

24 Вести, МИА). Помал дел од учесниците посетуваат веб страници на државните 

институции (23 учесници), а уште помал е бројот на организации кај кои 

приоритетни веб страници се оние на меѓународните организации и 

потенцијални донатори (13 учесници). 

За која цел ја користите? 

Запрашани за која цел ги користат посочените веб страници, речиси половина 

од учесниците одговориле во работни цели. Нешто помалку од една третина 

одговориле дека ги користат за општо информирање, додека само 14% 

истражуваат потенцијали за финансирање (Т/Г 9).  

Анализата на податоците според регионот од кој доаѓаат учесниците покажа 

извесни разлики. Високи 83,3% од учесниците од Вардарскиот регион избраните 

веб страници ги користат за активност / работа, што е случај и кај повеќето 

учесници од Скопскиот, Југозападниот и Североисточниот регион. Имено, 

активност/работа не е доминантен избор единствено за ГО од Југоисточниот и 

Полошкиот регион, кои посочените веб страници доминантно ги користат за 

пронаоѓање извори на финансирање. Учесниците од Полошкиот и Источниот 

регион во повисок процент изјавиле дека наведените веб страници најчесто ги 

користат за општо информирање (Т/Г 10).  

Анализата на податоците според типот на грант што го користат организациите 

покажа дека институционалните грантисти најмногу ги користат посочените веб 

страници за активност/работа (52,9%) и општо информирање (41,2%). Слична е 

тенденцијата и кај ГО со акциски грантови. Забележлива е тенденцијата кај ГО 
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со мали и ад-хок грантови, кај кои покрај потребите на работата, во значајно 

повисок процент се забележува користењето на интернет за барање извори на 

финансирање. Во тој поглед, најревносни се организациите со ад-хок грантови 

(Т/Г 12). Оваа констатација се потврдува и во Т/Г 13, каде е евидентно дека 

токму учесниците кои ги претставуваат ГО со мали и ад-хок грантови се 

доминантно застапени во делот за барање фондови. 

Најголем дел од организациите што имаат веб страница ја користат за работа 

(Т/Г 14). Една третина од овие организации ги користат посочените страници за 

општо информирање. Забележлив е трендот дека ГО кои немаат веб страница во 

повисок процент ги користат веб страниците за барање фондови. Овој податок 

може да се врзе за капацитетите на организациите. Имено, организациите кои 

се помали и со ограничени капацитети и во обезбедувањето онлајн присуство 

(немаат сопствена веб страница), поинтензивно се посветени на барање на 

извори на финансирање. Ова претставува логичен заклучок, ако го поврземе и 

со податокот дека претставниците од ГО со акциски и мали грантови почесто 

времето на интернет го минуваат во барање извори на финансирање. Имено, 

станува збор за краткотрајни иницијативи, при што ГО се континуирано насочени 

кон барање нови фондови. 

Колку често ја користите? 

Запрашани колку често ја користат посочената веб страница, 57,6% од ГО 

изјавиле „секојдневно“, додека нешто повеќе од една третина ја користеле 

неколку пати неделно (Т/Г 16). Повеќе од половината од грантистите од сите 

категории секојдневно ја користеле посочената веб страница, при што ова е 

најчеста пракса меѓу претставниците на ГО со акциски грант (Т/Г 18). Анализата 

на податоците според тоа дали ГО има сопствена веб страница не покажаа 

значајни разлики во фреквенцијата на користење на посочените веб страници 

меѓу организациите (Т/Г 19).  

Која e втората интернет страница која што најчесто ја користите? 

И по ова прашање не се издвоија одговори кои би можеле интернет страници 

околу кои постојат доминантни преференции меѓу грантистите (Т/Г 21). Меѓу 

неколкуте веб страници околу кои во повисок степен се преферирани меѓу 
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учесниците повторно преовладуваат веб страници од информативен карактер 

кои се најдоа во првиот избор (страницата на ЦМ програмата, 24 Вести и други). 

Овие се следени од веб страниците на потенцијалните донатори (УНДП, Европска 

комисија), како и веб страниците на министерствата и други државни 

институции. 

Повеќе од половина од учесниците овие веб страници ги користат секојдневно, 

додека нешто повеќе од една третина ги посетуваат неколку пати неделно (Т/Г 

22), што упатува на заклучокот дека овие страници се исто така релативно често 

посетувани од страна на учесниците. 

Во поглед на анализата според регионот во кој се активни грантистите, се покажа 

дека ГО од Полошкиот, Вардарскиот и Источниот регион, доминантно одговориле 

дека секојдневно ги посетувале овие веб страници, додека за ГО од 

Пелагонискиот, Југозападниот и Југоисточниот регион фреквенцијата на посети 

е неколку пати неделно (Т/Г 23). Конечно, анализата на податоците според тоа 

дали организацијата грантист има сопствена веб страница покажа дека 

организациите што немаат своја веб страница почесто ги посетуваат вие веб 

страници. 

Која страница најчесто ја користите добивање на за информации за 

случувања во граѓанскиот сектор? 

Уште еден значаен дел од анализата се однесуваше на утврдување на главните 

извори на информации за релевантни новости, случувања и активности во рамки 

на граѓанскиот сектор. Ова е релевантно и од аспект што во последните неколку 

години се забележува пораст на интернет страниците кои се фокусирани на 

дисеминација на вести, ресурси и релевантни информации од интерес за 

граѓанскиот сектор. 

Во поглед на ова прашање (која веб страница најчесто ја користат за добивање 

вести од граѓанскиот сектор), најголем дел од учесниците ја издвоиле веб 

страницата на ЦМ програмата (39,6%). Овој резултат е очекуван во извесен 

степен, ако се има предвид дека сите организации опфатени со истражувањето 

се кориснички на грант во рамки на ЦМ програмата, па посетата на оваа интернет 

страница е од нивен директен интерес. Дополнително, анализата покажа дека за 
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одреден број грантисти социјалните мрежи претставуваат главен извор на 

информации за граѓанскиот сектор. Имено, значително понизок процент (но 

сепак втор по ранг) за информирање ја користат социјалната мрежа Facebook 

(6,1%). Овој податок не изненадува ако се имаат предвид потенцијалите на 

социјалните мрежи во агрегиран формат да пренесуваат информации од неколку 

десетици извори. Дополнително, повеќе организации кои се фокусирани на 

јакнење на граѓанскиот сектор имаат и свои страници на социјалните мрежи 

(вклучително и ЦМ која одржува страница за сите засегнати страни и посебна 

група наменета за грантисти), што во извесна мера ја прави излишна посетата 

на веб страницата. Конечно, околу 3,6% веб страницата на TACSO, програмата 

за техничка помош на граѓански организации. Анализата исто така покажа дека 

околу 2% од ГО не користат ниту една веб страница за да се информираат за 

граѓанскиот сектор (Т/Г 29). 

Дали вашата ГО ја користи платформата на Цивика мобилитас? 

ЦМ програмата дава можност организациите кои се дел од нејзината мрежа на 

грантисти да можат да партиципираат во онлајн платформата за граѓански 

организации, каде можат да презентираат информации и резултати од својата 

работа, како и да комуницираат со други грантисти и други засегнати страни. 

Платформата за грантисти на програмата ЦМ беше дизајнирана и активирана во 

периодот 2016-2017. Притоа, за да се овозможи ефективно користење на 

платформата беа организирани серија обуки за грантистите во сите региони. 

Запрашани дали се дел од онлајн платформата на ЦМ, 86,7% од ГО одговориле 

потврдно (Т/Г 30). Од аспект на регионалната дистрибуција на податоците, се 

забележува дека речиси идентичен процент од грантистите од Вардарскиот, 

Скопскиот, Полошкиот, Североисточниот и Источниот регион не ја користат 

платформата (Т/Г 31). 

Највисок процент меѓу ГО што се дел од онлајн платформата имаат ГО со 

институционален грант (94,1%), следени од ГО со мал грант (87,5%), ГО со 

акциски грант (80,8%) и ГО со ад-хок грант (75%) (Т/Г 32). Помалото учество на 

ГО со ад-хок грантови, во овој поглед, може да се должи на релативно краткото 

траење на овој тип грантови, при што временскиот период за имплементација на 
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грантот е краток за организациите да можат ефективно да учествуваат на 

платформата.   

Колку често ја користите платформата на Цивика мобилитас? 

Уште еден релевантен аспект од анализата на користењето на ЦМ платформата 

беше и фреквенцијата на користење. Во тој контекст, запрашани колку често ја 

користат ЦМ платформата, 9% од учесниците одговориле секојдневно, 34,2% 

одговориле неколку пати неделно, додека најголемиот дел (40,5%) ја посетуваат 

платформата неколку пати месечно, додека 16,2% ја посетуваат поретко од 

еднаш месечно (Т/Г 34). Доколку ова се поврзе со податокот дека веб страницата 

на ЦМ е главниот извор на информации за граѓанскиот сектор за повеќето 

учесници во истражувањето, релативно пониската фреквенција на посети значи 

дека ГО поретко се информираат за релевантни случувања од оваа сфера. 

Платформата најретко ја посетуваат ГО од Источниот регион. 

3. Заклучоци 

Анализата на податоците за користењето на интернетот кај организациите – 

грантисти во рамки на програмата ЦМ покажа дека најголемиот дел од 

учесниците секојдневно користат интернет во работата. Мал дел од 

организациите на интернет пристапуваат на неделна или месечна основа, при 

што ова е позастапено меѓу организациите со мали и ад-хок грантови. Во овој 

случај потребно е да се нагласи дека фреквенцијата во користење на интернет 

може да биде во релација и со динамиката на активности на организациите. 

Анализата на најпосетуваните веб страници од страна на учесниците не 

исходуваше со резултати од кои може да се заклучи повеќе за користењето на 

информациите. Имено, најголем дел од учесниците како прв и втор избор за 

најпосетувани интернет страници наведоа информативни агенции кои 

пренесуваат тековни информации за случувањата во општеството. Значително 

понизок процент од учесниците ги посетуваат веб страниците на државните 

институции, а уште помалку на меѓународните организации и потенцијалните 

донатори. Во овој контекст, се покажа дека организациите – кориснички на мали 
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и ад-хок грантови повеќе користат интернет за да добијат информации за 

потенцијални извори на финансирање, наспроти институционалните и акциските 

грантисти, кои интернетот го користат за работа или општо информирање. Ова 

може да се должи на фактот што меѓу ГО со мали и ад-хок грантови доминираат 

помали организации, кои и поради краткото времетраење на иницијативите 

поддржани со овие грантови се помотивирани континуирано да бараат нови 

извори на финансирање. Во прилог на оваа теза е и фактот што токму 

грантистите кои немаат сопствена веб страница почесто користат интернет за 

добивање на овој вид информации. 

Кога станува збор за посета на веб страници заради добивање информации 

поврзани со граѓанскиот сектор најмногу учесници ја издвоија веб страницата 

на програмата ЦМ. Повторуваме дека ова е во извесен степен очекуван резултат 

имајќи го предвид директниот интерес на корисниците на грант за добивање на 

информации врзани за нивното учество во програмата. Социјалната мрежа 

Facebook е уште еден релевантен извор на информации за граѓанскиот сектор. 

И во овој случај резултат е очекуван, имајќи ги предвид потенцијалите на оваа 

социјална мрежа на едно место да презентира информации од различни извори 

и фактот што најголем дел од релевантните организации кои работат на јакнење 

на граѓанското општество со своите конституенти комуницираат и преку 

Facebook.  

Во поглед на користењето на платформата за грантисти на програмата ЦМ, 

основниот заклучок е дека висок процент од организациите се запознаени и ја 

користат платформата. Меѓу организациите кои не се дел од платформата 

најзастапени се ГО со мали и ад-хок грантови, што е можен индикатор за проблем 

во интеграцијата на платформата кај организации кои спроведуваат иницијативи 

со кратко времетраење и имаат слабо развиени капацитети за е-присуство. 

Од друга страна, резултатите покажаа дека големо мнозинство од организациите 

ја посетуваат платформата на месечна или неделна основа. Ако се земе за 

релевантен податокот дека за повеќето од нив страницата на ЦМ преставува 

главен извор на информации за граѓанскиот сектор, се наметнува заклучокот 

дека организациите периодично се информираат за случувањата во оваа сфера. 
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Конечно, може да се заклучи дека иако висок процент од учесниците користат 

интернет во секојдневното работење, останува нејасно на кој начин 

потенцијалите на онлајн сферата се користат во работењето на организациите. 

Ова претставува релевантна тема која би можела дополнително да се истражи 

во идни анализи. Дополнително, се наметнува констатацијата дека 

организациите релативно малку ги користат изворите на информации за 

граѓанскиот сектор и дека примарно место во овој поглед заземаат медиумите. 

Причините за оваа состојба, исто така, претставуваат важна тема за идни 

истражувања во овој домен.    



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

секој ден 110 55.8 85.9 85.9

неколку пати неделно 16 8.1 12.5 98.4

неколку пати месечно 2 1.0 1.6 100.0

Вкупно 128 65.0 100.0

недостасуваат* 69 35.0

197 100.0

*не се анкетирани или не одговориле на прашањето (т.н. целосно или делумно 

немање на одговор)

Таб/Граф 1. Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа?

Вкупно



Број
% по 

регион Број
% по 

регион Број
% по 

регион Број
% по 

регион

Вардар 6 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 100.0%
Скопје 68 87.2% 8 10.3% 2 2.6% 78 100.0%
Пелагонија 6 75.0% 2 25.0% 0 0.0% 8 100.0%
Југозапад 5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 6 100.0%
Југоисток 4 80.0% 1 20.0% 0 0.0% 5 100.0%
Полог 10 83.3% 2 16.7% 0 0.0% 12 100.0%
Североисток 6 85.7% 1 14.3% 0 0.0% 7 100.0%
Исток 5 83.3% 1 16.7% 0 0.0% 6 100.0%

110 85.9% 16 12.5% 2 1.6% 128 100.0%

Регион

Вкупно

Таб/Граф 2. Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа? * Регион у
својата работа?

Вкупносекој ден
у

неделно
у

месечно



Број

% од тип на 
добиен грант 

2018 Број

% од тип на 
добиен грант 

2018 Број

% од тип на 
добиен грант 

2018 Број

% од тип на 
добиен грант 

2018

институционален 32 94.1% 2 5.9% 0 0.0% 34 100.0%
акциски 22 88.0% 3 12.0% 0 0.0% 25 100.0%
мал 46 80.7% 9 15.8% 2 3.5% 57 100.0%
ад-хок 10 83.3% 2 16.7% 0 0.0% 12 100.0%

110 85.9% 16 12.5% 2 1.6% 128 100.0%

Тип на добиен 
грант 2018

Вкупно

Таб/Граф 3. Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа? * Тип на добиен грант 2018 

Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа?

Вкупносекој ден неколку пати неделно неколку пати месечно



Број

% од Дали 
вашата 

организација има 
веб страница? 

(2018) Број

% од Дали 
вашата 

организација има 
веб страница? 

(2018) Број

% од Дали 
вашата 

организација има 
веб страница? 

(2018) Број

% од Дали 
вашата 

организација има 
веб страница? 

(2018)

да 84 88.4% 10 10.5% 1 1.1% 95 100.0%

не 26 78.8% 6 18.2% 1 3.0% 33 100.0%

110 85.9% 16 12.5% 2 1.6% 128 100.0%

Дали вашата 
организација има 
веб страница? 
(2018)Вкупно

Таб/Граф 4. Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа? * Дали вашата организација има веб страница? (2018) 

Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа?

Вкупносекој ден неколку пати неделно неколку пати месечно



Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа? Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа? Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа? Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа?

84 76.4% 10 62.5% 1 50.0% 95 74.2%

26 23.6% 6 37.5% 1 50.0% 33 25.8%

110 100.0% 16 100.0% 2 100.0% 128 100.0%

Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

Вкупно

Таб/Граф 5. Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа? * Дали вашата организација има веб 
страница? (2018) 

Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа?

Вкупносекој ден неколку пати неделно неколку пати месечно



Број

% од Дали 
организацијата 
има Facebook 

страница? (2018) Број

% од Дали 
организацијата 
има Facebook 

страница? (2018) Број

% од Дали 
организацијата 
има Facebook 

страница? (2018) Број

% од Дали 
организацијата 
има Facebook 

страница? (2018)

96 85.7% 14 12.5% 2 1.8% 112 100.0%

13 86.7% 2 13.3% 0 0.0% 15 100.0%

109 85.8% 16 12.6% 2 1.6% 127 100.0%

Дали организацијата 
има Facebook 
страница? (2018)

Вкупно

Таб/Граф 6. Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа? * Дали организацијата има Facebook 
страница? (2018) 

Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа?

Вкупносекој ден неколку пати неделно неколку пати месечно



Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа? Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа? Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа? Број

% од Колку често 
вашата ГО 

користи 
информации од 

Интернет во 
својата работа?

96 88.1% 14 87.5% 2 100.0% 112 88.2%

13 11.9% 2 12.5% 0 0.0% 15 11.8%

109 100.0% 16 100.0% 2 100.0% 127 100.0%

Дали организацијата 
има Facebook 
страница? (2018)

Вкупно

Таб/Граф 7. Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа? * Дали организацијата има Facebook страница? 
(2018) 

Колку често вашата ГО користи информации од Интернет во својата работа?

Вкупносекој ден неколку пати неделно неколку пати месечно



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

Вкупно 197 100.0 100.0
не се анкетирани 68 34.5 34.5 34.5
TIME.mk 32 16.2 16.2 63.5
Цивика мобилитас 7 3.6 3.6 100.0
нз/но 6 3.0 3.0 85.8
24 вести 5 2.5 2.5 37.1
област: животна средина 4 2.0 2.0 87.8

М. Култура 4 2.0 2.0 77.7
област: истражување 3 1.5 1.5 89.3
Собрание на Р.М 3 1.5 1.5 96.4
МИА 3 1.5 1.5 81.7
Европска комисија 3 1.5 1.5 73.1
mladi.mk 3 1.5 1.5 44.2
својата 2 1.0 1.0 94.4
донаторски страници 2 1.0 1.0 71.6
граѓански сектор 2 1.0 1.0 70.6
М. Труд и социјална 
политика 2 1.0 1.0 79.2

Завод за статистиска 2 1.0 1.0 75.1
US Embassy 2 1.0 1.0 65.5
Facebook 2 1.0 1.0 40.6
ener.gov.mk 2 1.0 1.0 39.1
разни министерства 1 .5 .5 93.4
област: социјална инклузија 1 .5 .5 91.4

област: правосудство 1 .5 .5 90.9
област: лидерство 1 .5 .5 90.4
област: култура 1 .5 .5 89.8
научни сајтови 1 .5 .5 82.7
меѓународни страни 1 .5 .5 80.2
електронски систем за 
набавки 1 .5 .5 74.1

Службен весник на РМ 1 .5 .5 94.9
Проефект 1 .5 .5 92.9
Општина Куманово 1 .5 .5 92.4
Општина Виница 1 .5 .5 91.9
МРТ 1 .5 .5 82.2
М. финансии 1 .5 .5 79.7
М. Образование 1 .5 .5 78.2
Инфо сега 1 .5 .5 75.6
Европски суд за човекови 
права 1 .5 .5 73.6

Германска амбасада 1 .5 .5 69.5
Влада на Р.М 1 .5 .5 69.0
Алсат 1 .5 .5 68.5
Академика 1 .5 .5 68.0
Агенција за филм 1 .5 .5 67.5

Таб/Граф 8. Која Интернет страница најчесто ја користите?



А. Млади и спорт 1 .5 .5 67.0
WHO 1 .5 .5 66.5
vininfo.mk 1 .5 .5 66.0
UN WOMEN 1 .5 .5 64.5
ujp.gov.mk 1 .5 .5 64.0
stripovi.com 1 .5 .5 47.2
scout.org 1 .5 .5 46.7
Reuters 1 .5 .5 46.2
OSCE 1 .5 .5 45.7
orpha.net 1 .5 .5 45.2
Open Society Foundations 1 .5 .5 44.7

mladi info 1 .5 .5 42.6
M. земјоделие 1 .5 .5 42.1
M. животна средина 1 .5 .5 41.6
kariera.mk 1 .5 .5 41.1
Eurostat 1 .5 .5 39.6
Balkan Insight 1 .5 .5 38.1
akademika.com.mk 1 .5 .5 37.6



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

активност/работа 63 32.0 48.8 48.8

барање на фондови 18 9.1 14.0 62.8

општо информирање 41 20.8 31.8 94.6

друго 1 .5 .8 95.3

нз/но 6 3.0 4.7 100.0

Вкупно 129 65.5 100.0

недостасуваат 68 34.5

197 100.0

Таб/Граф 9. За која цел ја користите?

Вкупно



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 5 41 3 3 1 3 4 3 63

% по Регион 83.3% 51.9% 37.5% 50.0% 20.0% 25.0% 57.1% 50.0% 48.8%

Број 0 9 3 1 3 2 0 0 18

% по Регион 0.0% 11.4% 37.5% 16.7% 60.0% 16.7% 0.0% 0.0% 14.0%

Број 1 23 2 1 1 7 3 3 41

% по Регион 16.7% 29.1% 25.0% 16.7% 20.0% 58.3% 42.9% 50.0% 31.8%

Број 0 1 0 0 0 0 0 0 1

% по Регион 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .8%

Број 0 5 0 1 0 0 0 0 6

% по Регион 0.0% 6.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7%

Број 6 79 8 6 5 12 7 6 129

% по Регион 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 10. За која цел ја користите? * Регион 

Регион

Вкупно

За која цел ја 
користите?

активност/работа

барање на фондови

општо 
информирање

друго

нз/но



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 5 41 3 3 1 3 4 3 63

% од За која цел ја 
користите?

7.9% 65.1% 4.8% 4.8% 1.6% 4.8% 6.3% 4.8% 100.0%

Број 0 9 3 1 3 2 0 0 18

% од За која цел ја 
користите?

0.0% 50.0% 16.7% 5.6% 16.7% 11.1% 0.0% 0.0% 100.0%

Број 1 23 2 1 1 7 3 3 41

% од За која цел ја 
користите? 2.4% 56.1% 4.9% 2.4% 2.4% 17.1% 7.3% 7.3% 100.0%

Број 0 1 0 0 0 0 0 0 1

% од За која цел ја 
користите?

0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Број 0 5 0 1 0 0 0 0 6

% од За која цел ја 
користите?

0.0% 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Број 6 79 8 6 5 12 7 6 129

% од За која цел ја 
користите?

4.7% 61.2% 6.2% 4.7% 3.9% 9.3% 5.4% 4.7% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 11. За која цел ја користите? * Регион 

Регион

Total

За која цел ја 
користите?

активност/работа

барање на фондови

општо информирање

друго

нз/но



институционален акциски мал ад-хок

Број 18 11 26 8 63

% од Тип на добиен 
грант 2018 52.9% 42.3% 45.6% 66.7% 48.8%

Број 1 1 12 4 18

% од Тип на добиен 
грант 2018 2.9% 3.8% 21.1% 33.3% 14.0%

Број 14 11 16 0 41

% од Тип на добиен 
грант 2018 41.2% 42.3% 28.1% 0.0% 31.8%

Број 0 0 1 0 1

% од Тип на добиен 
грант 2018 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% .8%

Број 1 3 2 0 6

% од Тип на добиен 
грант 2018 2.9% 11.5% 3.5% 0.0% 4.7%

Број 34 26 57 12 129

% од Тип на добиен 
грант 2018 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 12. За која цел ја користите? * Тип на добиен грант 2018  

Тип на добиен грант 2018

Вкупно

За која цел ја 
користите?

активност
/работа

барање 
на 
фондови

општо 
информи
рање

друго

нз/но



институционален акциски мал ад-хок

Број 18 11 26 8 63

% од За која цел ја 
користите? 28.6% 17.5% 41.3% 12.7% 100.0%

Број 1 1 12 4 18

% од За која цел ја 
користите? 5.6% 5.6% 66.7% 22.2% 100.0%

Број 14 11 16 0 41

% од За која цел ја 
користите? 34.1% 26.8% 39.0% 0.0% 100.0%

Број 0 0 1 0 1

% од За која цел ја 
користите? 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Број 1 3 2 0 6

% од За која цел ја 
користите? 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 100.0%

Број 34 26 57 12 129

% од За која цел ја 
користите? 26.4% 20.2% 44.2% 9.3% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 13. За која цел ја користите? * Тип на добиен грант 2018 

Тип на добиен грант 2018

Вкупно

За која цел ја 
користите?

активност/
работа

барање на 
фондови

општо 
информир
ање

друго

нз/но



да не

Број 46 17 63

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

47.9% 51.5% 48.8%

Број 11 7 18

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

11.5% 21.2% 14.0%

Број 32 9 41

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

33.3% 27.3% 31.8%

Број 1 0 1

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

1.0% 0.0% .8%

Број 6 0 6

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

6.3% 0.0% 4.7%

Број 96 33 129

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 14. За која цел ја користите? * Дали вашата организација има веб страница? (2018) 

Дали вашата организација има веб 
страница? (2018)

Вкупно

За која цел ја 
користите?

активност/
работа

барање на 
фондови

општо 
информир
ање

друго

нз/но



да не

Број 46 17 63

% од За која цел ја 
користите? 73.0% 27.0% 100.0%

Број 11 7 18

% од За која цел ја 
користите? 61.1% 38.9% 100.0%

Број 32 9 41

% од За која цел ја 
користите? 78.0% 22.0% 100.0%

Број 1 0 1

% од За која цел ја 
користите? 100.0% 0.0% 100.0%

Број 6 0 6

% од За која цел ја 
користите? 100.0% 0.0% 100.0%

Број 96 33 129

% од За која цел ја 
користите? 74.4% 25.6% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 15. За која цел ја користите? * Дали вашата организација има веб страница? (2018) 

Дали вашата организација 
има веб страница? (2018)

Вкупно

За која цел ја 
користите?

активност/р
абота

барање на 
фондови

општо 
информира
ње

друго

нз/но



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

секој ден 72 36.5 57.6 57.6

неколку пати неделно 43 21.8 34.4 92.0

неколку пати месечно 7 3.6 5.6 97.6

поретко од еднаш месечно 3 1.5 2.4 100.0

Вкупно 125 63.5 100.0

недостасуваат 72 36.5

197 100.0

Таб/Граф 16. Колку често ја користите?

Вкупно



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 3 44 4 3 1 7 5 5 72
% по Регион 50.0% 57.9% 50.0% 50.0% 20.0% 58.3% 83.3% 83.3% 57.6%
Број 3 27 2 2 3 4 1 1 43
% по Регион 50.0% 35.5% 25.0% 33.3% 60.0% 33.3% 16.7% 16.7% 34.4%
Број 0 4 1 1 1 0 0 0 7
% по Регион 0.0% 5.3% 12.5% 16.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6%
Број 0 1 1 0 0 1 0 0 3
% по Регион 0.0% 1.3% 12.5% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 2.4%
Број 6 76 8 6 5 12 6 6 125
% по Регион 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 17. Колку често ја користите? * Регион 

Регион

Вкупно

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од еднаш 
месечно



институционален акциски мал ад-хок

Број 20 16 30 6 72

% од Тип на добиен 
грант 2018 58.8% 66.7% 53.6% 54.5% 57.6%

Број 12 8 19 4 43

% од Тип на добиен 
грант 2018 35.3% 33.3% 33.9% 36.4% 34.4%

Број 2 0 4 1 7

% од Тип на добиен 
грант 2018 5.9% 0.0% 7.1% 9.1% 5.6%

Број 0 0 3 0 3

% од Тип на добиен 
грант 2018 0.0% 0.0% 5.4% 0.0% 2.4%

Број 34 24 56 11 125

% од Тип на добиен 
грант 2018 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 18. Колку често ја користите? * Тип на добиен грант 2018 

Тип на добиен грант 2018

Total

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш 
месечно



да не

Број 53 19 72

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

57.0% 59.4% 57.6%

Број 31 12 43

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

33.3% 37.5% 34.4%

Број 6 1 7

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

6.5% 3.1% 5.6%

Број 3 0 3

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

3.2% 0.0% 2.4%

Број 93 32 125

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 19. Колку често ја користите? * Дали вашата организација има веб страница? 
(2018) 

Дали вашата организација 
има веб страница? (2018)

Вкупно

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш месечно



да не

Број 53 19 72

% од Колку често ја 
користите? 73.6% 26.4% 100.0%

Број 31 12 43

% од Колку често ја 
користите? 72.1% 27.9% 100.0%

Број 6 1 7

% од Колку често ја 
користите? 85.7% 14.3% 100.0%

Број 3 0 3

% од Колку често ја 
користите? 100.0% 0.0% 100.0%

Број 93 32 125

% од Колку често ја 
користите? 74.4% 25.6% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 20. Колку често ја користите? * Дали вашата организација има веб страница? 
(2018) 

Дали вашата организација 
има веб страница? (2018)

Total

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од еднаш 
месечно



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

Вкупно 197 100.0 100.0
не се анкетирани 68 34.5 34.5 34.5
нз/но 34 17.3 17.3 84.8
TIME.mk 9 4.6 4.6 55.8
24 Вести 7 3.6 3.6 38.1
Цивика мобилитас 6 3.0 3.0 100.0
a1on.mk 3 1.5 1.5 39.6
CivilMedia 2 1.0 1.0 41.6
ener.gov.mk 2 1.0 1.0 44.2
fakulteti.mk 2 1.0 1.0 46.7
mladiinfo 2 1.0 1.0 50.3
UNDP 2 1.0 1.0 56.9
Европска комисија 2 1.0 1.0 60.4
Завод за статистика 2 1.0 1.0 61.9
М. Труд и социјална 
политика 2 1.0 1.0 64.5

УЈП 2 1.0 1.0 95.4
НВО соработка 1 .5 .5 67.5
The Economist 1 .5 .5 51.3
ФООМ 1 .5 .5 97.0
Bankwatch 1 .5 .5 40.6
echr.coe.int 1 .5 .5 43.1
eurordis.org 1 .5 .5 45.7
mcsp.mk 1 .5 .5 49.2
Град скопје 1 .5 .5 59.4
ЕУ-млади 1 .5 .5 60.9
М. Здравство 1 .5 .5 63.5
Театар за деца и млади 1 .5 .5 94.4
Al Jazeera Balkans 1 .5 .5 40.1
Consumers international 1 .5 .5 42.1
den.mk 1 .5 .5 42.6
Europe Aid 1 .5 .5 44.7
European Youth Forum 1 .5 .5 45.2
ILGA Europe 1 .5 .5 47.2
LinkedIn 1 .5 .5 47.7
M. култура 1 .5 .5 48.2
makstripovi.com 1 .5 .5 48.7
pravo.org 1 .5 .5 50.8
UNICEF 1 .5 .5 57.4
US Embassy 1 .5 .5 57.9
Алсат 1 .5 .5 58.4
Влада на Р.М 1 .5 .5 58.9
Институт за европска 
политика 1 .5 .5 62.4

Конект 1 .5 .5 62.9
М.Финансии 1 .5 .5 65.0
Макфакс 1 .5 .5 65.5
Меѓаши 1 .5 .5 66.0
Музеј на Македонија 1 .5 .5 66.5
Народна банка на Р.М 1 .5 .5 67.0
област: географија 1 .5 .5 85.3
област: доживотно учење 1 .5 .5 85.8

Таб/Граф 21. Koja e втората Интернет страница која што најчесто ка користите?



област: ЕУ фондови 1 .5 .5 86.3
област: женско 
претприемништво 1 .5 .5 86.8

област: локална самоуправа 1 .5 .5 87.3

област: НАТО 1 .5 .5 87.8
област: фондови 1 .5 .5 88.3
област: хуманитарна работа 1 .5 .5 88.8

Општина Охрид 1 .5 .5 89.3
Општина Струмица 1 .5 .5 89.8
Плус инфо 1 .5 .5 90.4
својата 1 .5 .5 90.9
Сител 1 .5 .5 91.4
Службен весник на Р.М 1 .5 .5 91.9
социјални мрежи 1 .5 .5 92.4
страници со вести 1 .5 .5 92.9
странски амбасади 1 .5 .5 93.4
Судски совет 1 .5 .5 93.9
Филозофски факултет 1 .5 .5 95.9
Фонд за здравство 1 .5 .5 96.4



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

секој ден 52 26.4 50.5 50.5

неколку пати неделно 39 19.8 37.9 88.3

неколку пати месечно 11 5.6 10.7 99.0

поретко од еднаш месечно
1 .5 1.0 100.0

Вкупно 103 52.3 100.0

 недостасуваат 94 47.7

197 100.0

Таб/Граф 22. Колку често ја користите?

 

Вкупно



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 3 33 2 1 1 6 2 4 52

% по Регион 60.0% 51.6% 33.3% 20.0% 20.0% 66.7% 50.0% 80.0% 50.5%

Број 1 25 3 3 2 3 1 1 39

% по Регион 20.0% 39.1% 50.0% 60.0% 40.0% 33.3% 25.0% 20.0% 37.9%

Број 1 6 0 1 2 0 1 0 11

% по Регион 20.0% 9.4% 0.0% 20.0% 40.0% 0.0% 25.0% 0.0% 10.7%

Број 0 0 1 0 0 0 0 0 1

% по Регион 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%

Број 5 64 6 5 5 9 4 5 103

% по Регион 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 23. Колку често ја користите? * Регион 

Регион

Вкупно

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од еднаш 
месечно



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 3 33 2 1 1 6 2 4 52

% од Колку често ја 
користите? 5.8% 63.5% 3.8% 1.9% 1.9% 11.5% 3.8% 7.7% 100.0%

Број 1 25 3 3 2 3 1 1 39

% од Колку често ја 
користите? 2.6% 64.1% 7.7% 7.7% 5.1% 7.7% 2.6% 2.6% 100.0%

Број 1 6 0 1 2 0 1 0 11

% од Колку често ја 
користите? 9.1% 54.5% 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 9.1% 0.0% 100.0%

Број 0 0 1 0 0 0 0 0 1

% од Колку често ја 
користите? 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Број 5 64 6 5 5 9 4 5 103

% од Колку често ја 
користите? 4.9% 62.1% 5.8% 4.9% 4.9% 8.7% 3.9% 4.9% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 24. Колку често ја користите? * Регион 

Регион

Вкупно

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш 
месечно



институционален акциски мал ад-хок

Број 12 10 23 7 52

% од Тип на добиен 
грант 2018 46.2% 50.0% 51.1% 58.3% 50.5%

Број 12 6 16 5 39

% од Тип на добиен 
грант 2018 46.2% 30.0% 35.6% 41.7% 37.9%

Број 2 4 5 0 11

% од Тип на добиен 
грант 2018 7.7% 20.0% 11.1% 0.0% 10.7%

Број 0 0 1 0 1

% од Тип на добиен 
грант 2018 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 1.0%

Број 26 20 45 12 103

% од Тип на добиен 
грант 2018 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Таб/Граф 25. Колку често ја користите? * Тип на добиен грант 2018 

Тип на добиен грант 2018

Total

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш месечно



институционален акциски мал ад-хок

Број 12 10 23 7 52

% од Колку често ја 
користите? 23.1% 19.2% 44.2% 13.5% 100.0%

Број 12 6 16 5 39

% од Колку често ја 
користите? 30.8% 15.4% 41.0% 12.8% 100.0%

Број 2 4 5 0 11

% од Колку често ја 
користите? 18.2% 36.4% 45.5% 0.0% 100.0%

Број 0 0 1 0 1

% од Колку често ја 
користите? 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

Број 26 20 45 12 103

% од Колку често ја 
користите? 25.2% 19.4% 43.7% 11.7% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 26. Колку често ја користите? * Тип на добиен грант 2018 

Тип на добиен грант 2018

Вкупно

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш месечно



да не

Број 36 16 52

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

46.8% 61.5% 50.5%

Број 33 6 39

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

42.9% 23.1% 37.9%

Број 7 4 11

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

9.1% 15.4% 10.7%

Број 1 0 1

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

1.3% 0.0% 1.0%

Број 77 26 103

% од Дали вашата 
организација има веб 
страница? (2018)

100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 27. Колку често ја користите? * Дали вашата организација има веб страница? (2018) 

Дали вашата организација 
има веб страница? (2018)

Total

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш месечно



да не

Број 36 16 52

% од Колку често ја 
користите? 69.2% 30.8% 100.0%

Count 33 6 39

% within Колку често ја 
користите? 84.6% 15.4% 100.0%

Count 7 4 11

% within Колку често ја 
користите? 63.6% 36.4% 100.0%

Count 1 0 1

% within Колку често ја 
користите? 100.0% 0.0% 100.0%

Count 77 26 103

% within Колку често ја 
користите? 74.8% 25.2% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 28. Колку често ја користите? * Дали вашата организација има веб страница? 
(2018)  

Дали вашата организација 
има веб страница? (2018)

Вкупно

Колку често ја 
користите?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш 
месечно



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

Вкупно 197 100.0 100.0
Цивика мобилитас 78 39.6 39.6 100.0
не се анкетирани 68 34.5 34.5 34.5
Facebook 12 6.1 6.1 41.6
TACSO 7 3.6 3.6 46.7
нз/но 7 3.6 3.6 55.8
не користиме 4 2.0 2.0 52.3
ФООМ 2 1.0 1.0 60.4
mladiinfo 2 1.0 1.0 43.1
на мејл ни стигаат 
иинформации 2 1.0 1.0 49.7

Eко сфера 1 .5 .5 35.5
Национална агенција 1 .5 .5 50.3
ILGA Europe 1 .5 .5 42.1
Младински образовен 
форум

1 .5 .5 48.7

Совет на Европа 1 .5 .5 59.4
Civil.mk 1 .5 .5 35.0
TIME.mk 1 .5 .5 47.2
веб страни на општини 1 .5 .5 47.7
Инфо сега 1 .5 .5 48.2
ние произведуваме вести 1 .5 .5 56.3

област: правосудство 1 .5 .5 56.9
област: човекови права 1 .5 .5 57.4
Порта 1 .5 .5 57.9
Правдико 1 .5 .5 58.4
разни ГО 1 .5 .5 58.9

Таб/Граф 29. Која страница најчесто ја користите добивање на за информации за случувања 
во граѓанскиот сектор?

 



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

да 111 56.3 86.7 86.7

не 17 8.6 13.3 100.0

Вкупно 128 65.0 100.0

 недостасуваат 69 35.0

197 100.0

Таб/Граф 30. Дали вашата ГО ја користи платформата на Цивика мобилитас?

 

Вкупно



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 5 67 8 6 5 10 5 5 111

% по Регион 83.3% 84.8% 100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 83.3% 83.3% 86.7%

Број 1 12 0 0 0 2 1 1 17

% по Регион 16.7% 15.2% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 13.3%

Број 6 79 8 6 5 12 6 6 128

% по Регион 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 31. Дали вашата ГО ја користи платформата на Цивика мобилитас? * Регион 

Регион

Вкупно

Дали вашата ГО ја 
користи 
платформата на 
Цивика мобилитас?

да

не



институционален акциски мал ад-хок

Број 32 21 49 9 111

% од Тип на добиен грант 
2018 94.1% 80.8% 87.5% 75.0% 86.7%

Број 2 5 7 3 17

% од Тип на добиен грант 
2018 5.9% 19.2% 12.5% 25.0% 13.3%

Број 34 26 56 12 128

% од Тип на добиен грант 
2018 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 32. Дали вашата ГО ја користи платформата на Цивика мобилитас? * Тип на добиен грант 2018 

Тип на добиен грант 2018

Вкупно

Дали вашата ГО 
ја користи 
платформата на 
Цивика 
мобилитас?

да

не



институционален акциски мал ад-хок

Број 32 21 49 9 111

% од Дали вашата ГО ја 
користи платформата на 
Цивика мобилитас?

28.8% 18.9% 44.1% 8.1% 100.0%

Број 2 5 7 3 17

% од Дали вашата ГО ја 
користи платформата на 
Цивика мобилитас?

11.8% 29.4% 41.2% 17.6% 100.0%

Број 34 26 56 12 128

% од Дали вашата ГО ја 
користи платформата на 
Цивика мобилитас?

26.6% 20.3% 43.8% 9.4% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 33. Дали вашата ГО ја користи платформата на Цивика мобилитас? * Тип на добиен грант 2018 

Тип на добиен грант 2018

Total

Дали вашата ГО 
ја користи 
платформата на 
Цивика 
мобилитас?

да

не



Број Процент
Валиден 
процент

Кумулативен 
процент

секој ден 10 5.1 9.0 9.0

неколку пати неделно 38 19.3 34.2 43.2

неколку пати месечно 45 22.8 40.5 83.8

поретко од еднаш месечно
18 9.1 16.2 100.0

Вкупно 111 56.3 100.0

 недостасуваат 86 43.7

197 100.0

Таб/Граф 34. Колку често ја користите платформата на Цивика мобилитас?

 

Вкупно



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 0 5 3 0 0 0 2 0 10

% по Регион 0.0% 7.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 9.0%

Број 3 23 1 5 3 3 0 0 38

% по Регион 60.0% 34.3% 12.5% 83.3% 60.0% 30.0% 0.0% 0.0% 34.2%

Број 2 25 4 1 2 6 3 2 45

% по Регион 40.0% 37.3% 50.0% 16.7% 40.0% 60.0% 60.0% 40.0% 40.5%

Број 0 14 0 0 0 1 0 3 18

% по Регион 0.0% 20.9% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 60.0% 16.2%

Број 5 67 8 6 5 10 5 5 111

% по Регион 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 35. Колку често ја користите платформата на Цивика мобилитас? * Регион 

Регион

Вкупно

Колку често ја 
користите 
платформата 
на Цивика 
мобилитас?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од еднаш 
месечно



Вардар Скопје Пелагонија Југозапад Југоисток Полог Североисток Исток

Број 0 5 3 0 0 0 2 0 10

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

0.0% 50.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0%

Број 3 23 1 5 3 3 0 0 38

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

7.9% 60.5% 2.6% 13.2% 7.9% 7.9% 0.0% 0.0% 100.0%

Број 2 25 4 1 2 6 3 2 45

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

4.4% 55.6% 8.9% 2.2% 4.4% 13.3% 6.7% 4.4% 100.0%

Број 0 14 0 0 0 1 0 3 18

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

0.0% 77.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 16.7% 100.0%

Број 5 67 8 6 5 10 5 5 111

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

4.5% 60.4% 7.2% 5.4% 4.5% 9.0% 4.5% 4.5% 100.0%

Вкупно

Таб/Граф 36. Колку често ја користите платформата на Цивика мобилитас? * Регион 

Регион

Вкупно

Колку често ја 
користите 
платформата 
на Цивика 
мобилитас?

секој ден

неколку 
пати 
неделно

неколку 
пати 
месечно

поретко 
од еднаш 
месечно



секој 
ден

неколку пати 
неделно

неколку 
пати 

месечно

Број 9 1 0 10

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

90.0% 10.0% 0.0% 100.0%

Број 31 7 0 38

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

81.6% 18.4% 0.0% 100.0%

Број 37 6 2 45

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

82.2% 13.3% 4.4% 100.0%

Број 17 1 0 18

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

94.4% 5.6% 0.0% 100.0%

Број 94 15 2 111

% од Колку често ја 
користите платформата 
на Цивика мобилитас?

84.7% 13.5% 1.8% 100.0%

Total

Таб/Граф 37. Колку често ја користите платформата на Цивика мобилитас? * Колку често вашата 
ГО користи информации од Интернет во својата работа? 

Колку често вашата ГО користи 
информации од Интернет во 

својата работа?

Вкупно

Колку често ја 
користите 
платформата 
на Цивика 
мобилитас?

секој ден

неколку пати 
неделно

неколку пати 
месечно

поретко од 
еднаш месечно
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