
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Лидери на работилницата:   

Г-дин Крис Кулеманс, експерт од Холандија 

 Заeдно со Г-а Вилемјин Ламп 

 

 

Со пддршка на  

Г-а Виолета Симјановска, експерт од Р. Македонија 
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РРРАААБББОООТТТЕЕЕННН   ПППЛЛЛАААННН      
 

Ден 1: 14-ти Март 2012 (Среда) 
 
 
 
15.00 - 18.00   Пристигнување на учесниците  

                        Сместување во Хотел Бистра, Mаврово 
 
 18.00 - 19.00  Отварање на семинарот – Нејзината Екселенција Г-а 

Мариет Шуман, Амбасадорка на Кралството Холандија во Скопје 

Претставник од Холандската Амбасада во Скопје  
                        Г-а Виолета Симјановска- Преглед на семинарот                      

 

19.00 - 19.45   Тема: Како мојата посета во Македонија ми помогна да 

се инспирирам и да креирам нов арт центар во Амстердам: de 

Tolhuistuin - Г-дин Крис Кулеманс (проследено со кратка презентација 

од  Г-а Вилемјин Ламп, организатор на Cultural Bazar, Амстердам) 

  

 

20.00               Вечера 

 

Ден 2: 15-ти Март 2012 (Четврток) 

 

08.00- 09.00    Доручек  

09.00 - 10.30   Тема: Претставување на учесниците, за нивните локални 

иницијативи, водено од Г-дин Крис Кулеманс 

                        Дискусија и прашања 

 

10.30 -11.00    Кафе пауза 

11.00 - 13.30   Работилници: Работни сесии, организирани за учесниците кои 

се дел од локални специфични проекти 
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Теми за работа во работилниците:  

  

Работилница 1 (Крис Кулеманс): стратешко планирање и менаџмент, 

градење на тимови 

 Што е визијата за еден фестивал, цента, проект? Како да се 

гради вистинска коалиција со партнери? Како да се мобилизира тим со 

добри професионалци и волонтери? Како да се дефинираат правите 

чекори? 

 

Работилница 2 (Вилемјин Ламп): финансирање, различни начини на 

финансирање 

 Како да се комбинираат извори на финансирање за почеток, развој 

и реализација? Како да ја ускладите вашата агенда со агендата на 

донаторите? Кои иновативни форми на финасирање се возможни? 

 

Работилница 3 (Виолета Симјановска): структура на организации 

 Како се споделуваат одговорности? Како да се вклучат луѓе и 

институции според нивните специфични подобности? Кои се 

најефективните структури (приовремени или стални) на една 

организација? 

 

13.00 - 17.00   Пауза за ручек  

17.00 – 20.00 Работилници: Работни сесии, организирани за учесниците кои 

се дел од локални специфични проекти 

 

Теми за работа во работилниците:  

 

Работилница 1 (Крис Кулеманс): програми базирани на заедницата 

 Како да се изгради доверба помеѓу локалните заедници кои се 

вклучени? Каков вид на партиципативни програми се потребни и 
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пожелни? Како да се стимулира учество на претставници од 

заедницата? Како да се гради долгорочна партиципативност? 

Работилница 2 (Вилемјин Ламп): PR стратегии 

 Која е потребната публика? Кои се најкорисни медиуми кои 

може да се користат? Како може PR кампања да биде корисна да се 

постигне активно учество на заедницата и на посетителите? 

 

20.00 -  21.30   Вечера 

 

Ден 3: 16-ти Март 2012 (Петок) 

 

08.00 - 09.00     Доручек              

09.30 - 10.30     Презентација на резултатите од работилниците и 

предлог за чекори кои би следеле во иднина, водено од Крис 

Кулеманс 

11.00 – 12.00     Прашања и евалуација на семинарот 

12.00 - 13.00     Ручек и заминување на учесниците  

 

 

 

 

 

 

 

Годишната програма на ЦИУ Мултимедиа е поддржана од CIVICA Mobilitas програмата- 
имплементирана од ЦИРа и финансиски поддржана од СДЦ. 

 

 
 


