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Публикацијата е дел од проектот „КУЛТУРА ОД-ЗА СИТЕ“, реализиран
во партнерство со ОДА од Приштина, Косово, а финансиран од
Швајцарската програма за култура за Западен Балкан. Сите наведени
содржини претставуваат мислења на авторите и нужно не ги рефлектираат
мислењата на Швајцарската програма за култура за Западен Балкан.
Оваа публикација е овозможена во согласност со Договорот за грант број
IG–04–11, во рамките на програмата CIVICA Mobilitas имплементирана од ЦИРа и
финансиски поддржана од СДЦ. Сите наведени содржини претставуваат мислења
на авторите и нужно не ги рефлектираат мислењата на ЦИРа и СДЦ.
Локален партнер на проектот е Општина Кичево.
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Општина Кичево

Предговор

Oпштина Кичево се заблагодарува на сите вклучени во
процесот на креирање на оваа стратегија за културен развој.
Листата е долга, но најнапред се заблагодаруваме на Центарот за изведувачки уметности МУЛТИМЕДИА, кој беше
иницијатор на оваа идеја, потоа на градоначалникот и на неговиот тим, затоа што ја препознаа идејата на проектот и целосно се вложија во неговата имплементација. Истовремено,
Општина Кичево се заблагодарува на локалниот тим во Општина Кичево, и тоа на: Дарко Белевски, Владимир Степаноски, Кристина Наќеска, Сузана Тасеска и Марјан Димоски
за креативните идеи и професионалниот ангажман во текот
на целиот процес. Исто така, општината се заблагодарува на
претставниците на локалната самоуправа и на политичките
чинители во Општина Кичево: Благоја Деспотоски, градоначалник на Општина Кичево, Ѓоргија Сајковски, претседател
на Советот на Општина Кичево, Владимир Настeски, член
на Советот на Општина Кичево, претставник на СДСМ, и на
Адем Карага, уметник од Општина Кичево, за срдечноста,
достапноста и мотивот со своите видувања да придонесат
кон идните планови за културен развој на општината во која
живеат. Дополнително, Општина Кичево се заблагодарува
на сите учесници во фокус групите и на сите граѓани кои зедоа учество во дебатата за културниот живот во Општина
Кичево.
Конечно, оваа публикација немаше да биде реалност
без донаторите на проектот и годишната програма на ЦИУ
Мултимедиа кои ја валоризираат културата како аспект на
развој на општините и го поддржуваат стратешкиот пристап
во планирањето на културата.
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Општина Кичево

Вовед

Градската култура е белегот на градот - уникатна
колекција на исклучителност, ресурси, вештини и средства
кои го прават градот различен од секој друг. Таа е клучот на
подобрувањето на квалитетот на живеењето на граѓаните и
посетителите. Секој од нас може да придонесе за културниот
развој на сопствениот град. Во својата разноликост, вештините и идеите, заедницата може да го направи градот интересно место за живеење, работа и посета. Културата го допира нашето секојдневие и прави вистинска разлика во нашата иднина. Таа може значајно да придонесе за постигање на
градските цели, односно може да влијае на подобрувањето
на економијата и вработувањето, намалувањето на криминалот, подобрувањето на здравјето на луѓето, образованието, животната средина, транспортот и др.
Една од главните цели на градските културни политики е да го (ре)дефинира индентитетот на градот кој е
базиран на колективната меморија на луѓето, на културното
наследство (движно и недвижно) и на визијата за иднината.
Овој процес на (ре)дефинирање и (ре)позиционирање
на локалните културни политики е комплексен и, секако, не
е краткорочен. Максимизирањето на моќта на културата,
како централна дејност во едно општество, вклучува низа
чекори.
Креирањето на локалните културни политики зависи, пред сè, од културните ресурси кои на некој начин го
дефинираат идентитетот на градот и уште повеќе ја дефинираат неговата иднина, визијата и целите. Овие ресурси претставуваат база за креирање и на вредностите на еден град.
Креативноста е токму тоа: метод за искористување
на овие ресурси и создавање услови за нивен развој. Главна-
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та задача на тие што ја планираат градската културна политика треба да ги опфати препознавањето, менаџирањето и
искористувањето на ресурсите на коректен начин, вклучувајќи ги активно сите граѓани во сите фази од планирањето
на развојот. Културните ресурси не претставуваат само згради (институции), туку и сомболи, таленти, вештини, активности и огромен број локални продукти (занаети, сервиси
итн.).
Земајќи ги предвид сите овие факти за значењето
на културните ресурси, може да се заклучи дека секој град е
уникатен, има своја посебност и може да биде центар на светот за некоја работа, се разбира доколку се работи напорно и
посветено на тоа.
Планирањето на културниот развој е еден од главните инструменти што ја дефинира локалната културна политика. Културниот развој, како генерална социјална категорија, подразбира процес на развој на сите домени од човековиот живот. Во глобална смисла, развојот е процес кој
вклучува хомогенизација или тенденција на балансирање на
начинот на кој луѓето живеат во целиот свет. Ова вклучува и
креирање на заеднички вредности.
Анализирањето на овој процес на планирање бара
интердисциплинарен пристап. Културниот развој се состои од две главни компоненти: 1) истражување, анализа и
претпоставки; 2) планирање, насоки и развојни програми.
Општина Кичево го препозна овој процес на планирање како важен и одлучи да креира своја стратегија за културен развој. Таа е една од општините во Р. Македонија која
ја препозна културата како битен фактор за развој на својата
средина и вложи искрени напори во креирањето стратегија
за културен развој како инструмент на локалната културна
политика.
Во процесот на развивање на стратегијата за културен развој беа реализирани следните чекори: дефинирање
на концепт на културна политика, истражување и анализа
на постоечката ситуација на културниот живот во Општина Кичево, идентификација на потенцијалите кои може да
се развиваат, селектирање на параметрите (индикаторите) за
културниот развој и подготовка на планот за развој.
Треба да се напомене дека Општина Кичево го применуваше постулатот за партиципативност на граѓаните при
градењето на оваа стратегија, па така во овој процес активно

Општина Кичево

учествуваа: претставници од Општина Кичево, претставници на политичките партии кои се во состав на Советот на
Општина Кичево, културни работници, млади, како и пошироката јавност која живее во оваа општина.
Стратегијата за културен развој на Општина
Кичево е дел од тригодишниот проект „КУЛТУРА ЗА-ОД
СИТЕ“ во кој освен Кичево, Тетово и Гостивар, како општини-претставници на Р. Македонија, учествуваат и три
општини во Косово.
Главни зборови: културна политика, културен развој, стратешко планирање, активно граѓанство, партиципативна културна политика.
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Општина Кичево

Историјата на Кичево

Историчарите утврдиле дека во близина на денешно
Кичево постоел град Ускана кој се споменува во врска со
војувањето на македонскиот крал Персеј со Римјаните, во
170-169 година пред нашата ера. Градот Кичево за прв пат
се споменува во 1018 година како Кичавис во една повелба
на византискиот владетел Василиј Втори. Во црковен поглед
припаѓал на Охридската архиепископија.
Кичево и Кичевско во средновековието потпаднале
под турска власт сè до Балканските војни на почетокот на
20 век.
Во 1919 година со Версајскиот договор овој регион
влегува во склоп на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците по што започнува систематска политика на асимилација на населението. Во исклучително тешки услови овој
регион ја дочекува фашистичката окупација 1941 година кога
поголемиот дел од Македонија ја окупираат бугарските сили,
а кичевскиот регион потпаѓа под италијанска окупација.
Првото ослободување на Кичево е во 1943 година
на 11 септември, веднаш по капитулацијата на Италија, а во
овој период сè до 1945 година Кичево било ослободувано
дури шест пати. Тој е првиот ослободен град во Македонија
во текот на НОВ, каде се формира и првата народна власт.
Со референдумот на 8 септември 1991 година Македонија станува независна држава со повеќепартиски систем
и пазарно стопанство, а Кичево влегува во периодот на транзиција.
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Денес Кичево претставува модерна урбана средина
која константно се надградува, опфаќа површина 49 км², има
30 138 жители, со добра инфраструктура и патна поврзаност,
крстосница во западниот дел од Р. Македонија.

Демографија
Демографската структура на населението во Општина Кичево е разновидна. Според пописот на населението во
2002 година, Општина Кичево има 30 138 жители, односно
се забележува пораст на населението од 9,42% во однос на
претходниот попис во 1994 година. Густината на населението изнесува 615,1 жители на 1 км².
60% од населението е автохтоно, од доселените жители 6,5% се од друго место на истата општина (миграција
село-град), 86,9% доаѓаат од друга општина, а 6,6% се доселени од друга држава.
Особено важен демографски податок е половата
структура на населението. Во Општина Кичево во 2002 година разликата во бројот меѓу машкото и женското население не е голема. Бројот на машката популација изнесува 15
143 што претставува 50,2% од вкупното население во општината, додека, пак, женското население е застапено со 14 995
или 49,8%. Стапката на фертилитет во 2002 година изнесува
1,16. Просечната возраст на жените при првото породување
е 25,9 години. Старосната структура на населението е прикажана на следната табела:
Табела 1: Старосна структура на населението (попис 2002 год.)


Просечна возраст (години)
во РМ

Просечна возраст
(години) во
Општина Кичево

33,9

35,1

Просечна Млади до 20 Помлади од 40 60+ години
возраст (%) години (%)
години (%)
(%)
33,9

30,6

61,4

8

Индекс на
стареење

Ранг

0,41

4

Извор: Податоци и индикатори за општините во Македонија, 2004

Општина Кичево

Учеството на основните функционални староснополови контингенти во вкупното население на Општина
Кичево, како и вкупно во РМ е дадено на следната табела.
Табела 2: Учество на функционалните старосно-полови 		
контингенти (попис 2002 год.)
РаботоЖенско
Деца Деца
Жени во
Вкупно
способно фертилно
65+ г. 80+ г.
(0-6 г.) (7-14 г.)
репродуктивна
население
население население
(%) (%)
(%)
(%)
возраст (%)
(%)
(%)
Општина
Кичево

30 138

8,8

12,8

67,6

27

11,5

8,6

1,1

РМ

2 022 547

8,8

12,3

66

25,8

11,2

10,6

1,3

Извор: Податоци и индикатори за општините во Македонија, 2004

Во периодот од 1994 до 2002 година настанале одредени промени во бројниот однос на населението според националната припадност. Меѓутоа, и во едната и во другата
пописна година преовладува бројот на македонското население, а пораснал и бројот на албанската популација. Бројот
на останатите етнички заедници е сличен во двете пописни
години.
Табела 3: Население во Општина Кичево според националната
припадност (попис 2002 год.)
Македонци Албанци
16 130

9 202

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Други

2 430

1 630

76

86

7

567

Извор: Податоци и индикатори за општините во Македонија, 2004

Вкупниот број на домаќинства во општината изнесува 8 330 со просечен број од 3,6 члена во едно домаќинство.
Од нив 7 592 се семејни (едно и повеќесемејни) домаќинства,
а 738 се несемејни (самечки и несемејни со повеќе членови).
Во 2002 година во општината живеат 8 482 семејства со 28
366 члена или просечен број од 3,3 члена во едно семејство.



30 841
15 4915

133 180

172 787

578 144

171 416

305 930

203 213

219 741

Вардарски

Североисточен

Скопски

Југоисточен

Полошки

Источен

Југозападен

39 589

54 779

35 638

50 559

31 672

62 551

238 136

Пелагониски

460 544

2 022 547

МАКЕДОНИЈА

42,4

34,5

49,9

34,4

30,4

48,6

43,9

39,9

38,1

921 123

1 037 213

941 066

1 036 996

6 916 835

611 910

744 617

1 644 320

13 854 081

4 192

5 104

3 076

6 050

11 964

3 541

5 591

6 905

6 850

61

75

45

88

175

52

82

101

100

-1,1

-2,4

-7

-0,2

7,7

-6,6

-2,5

-0,7

3

Извор: Статистички годишник

2,8

1,9

1,4

4,1

8,7

-1

2,3

2,4

5,2

Просечна
годишна стапка
Просечна
на раст на
% од
стапка на
Стапка на
БДП по
додадената
Население Вработени
БДП во $
националниот раст на БДП
невработеност
жител $
вредност во
просек
по жител
нефинансиски
02-06
сектор по жител
02-06

Табела 4: Основни економски индикатори на регионите во Р. Македонија
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Општина Кичево

Основни податоци
Локалната економија во Oпштина Кичево се наоѓа
во пост-приватизационен циклус и ги следи трендовите на
националната економија. Како резултат на приватизацијата
и трансформацијата на општествениот капитал, кичевската
локална економија се карактеризира со непрофитабилни и/
или ликвидирани големи индустриски капацитети („Копачка“, „Тане Цалески“ и др.), од една страна, и пораст на новоформирани приватни компании (друштва) кои спаѓаат во
групата на мали и средни претпријатија (МСП) кои се и основен двигател на локалната економија.
Следната табела претставува споредбена анализа на
основните економски показатели на националната економија и југозападниот регион, според Државниот завод за
статистика на Р. Македонија.
Слика1: Деловни субјекти според сектори на дејност во
		
Општина Кичево

Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија
и сопствено истражување, 2006

Според овие показатели може да се заклучи дека основниот двигател на локалната економија и стопанството во
Општина Кичево е приватниот сектор со вкупнио учество
од 67% во вкупниот број на регистрирани и активни претпријатија. 16% од активните претпријатија се во државна
сопственост, а само 2% се регистрирани како акционерски
друштва.
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Табела 5: Број на регистрирани субјекти вкупно и според 		
сопственичката структура
Вкупно

АД

Јавни

Здруженија

Државни

Приватни

Регистрирани

1 374

31

16

188

219

920

Активни

1 348

31

15

188

217

897

Извор: Сопствено истражување, 2006

Слика 2: Регистрирани правни субјекти според сопственичката
структура
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Со цел реално да се претстави сегашната состојба и
потенцијалот за економски развој на Општина Кичево, спроведено е начелно истражување за активностите на стопанските субјекти. Поради неможноста стопанските субјекти и
нивните активности да се лимитираат само во границите на
Општина Кичево, следниот преглед ги опфаќа стопанските дејности во поширокиот кичевски регион. По анализата
утврдено е дека главни стопански гранки се металопреработувачката индустрија, рударството, градежништвото, текстилната индустрија и прехранбената индустрија. Позначајни
стопански сувбјекти кои ја сочинуваат локалната економија
се Електростопанство на Македонија - РЕК Осломеј, АД Тајмишта - Кичево и МПИ „Жито Караорман” – Кичево.

Општина Кичево

Согласно трендот на децентрализацијата, преземањето на одредени надлежности особено во локалниот економски развој и управувањето со локалните даноци, такси и
фирмарини, може да се каже дека истиот тренд продолжува
и во периодот од последните истражувања, односно нема некои големи промени во деловните субјекти според секторите
на дејност.

Историски податоци што се битни за
културниот развој
Историското минато на Кичево не е многу познато. Утврдено е дека во близина на денешно Кичево постоел град Ускана кој се споменува во врска со војувањето на
македонскиот крал Персеј со Римјаните, во 170-169 година
пред нашата ера. Други податоци нема, ниту со сигурност
може да се каже каде било точно тоа место и кој го основал. Градот Кичево за прв пат се споменува во 1018 година во
една повелба на византискиот владетел Василиј Втори, како
Кичавис и припаѓал на Охридската архиепископија и тоа по
распаѓањето на Самуиловото Царство. Градот бил населен
со племето Брсјаци кое претежно се занимавало со земјоделие и сточарство. Градот Кичево го споменува и охридскиот
архиепископ Теофилакат во единаесеттиот век, а меѓу пишаните извори се споменува и Кичевскиот триод пишуван од
граматикот Георги.
Во средниот век оваа територија потпаѓа под средновековната српска држава, што се потврдува со даровницата на кралот Милутин кој во 1294 година го дарувал со
подароци манастирот Свети Ѓорѓија во село Кнежино. Кичево и Кичевско потпаѓаат под турска власт кон крајот на
четиринаесеттиот век. По освојувањето градот бил претворен во воен и административен центар. Со сè поголемиот
прилив на странски капитал кон крајот на деветнаесеттиот
век, турската империја пројавила интерес за експлоатација
на рудните богатства во овој регион, особено за бакарот и
манганот, а во градот започнал градителски и комунален
развој. Во подножјето на Кичевското кале (место на кое и
околу кое од време на античкиот период па сè до денес се
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одвивал организиран живот и место околу кое се развива
денешниот град). Во 1741 година за време на османлиското
владеење била подигната саат кула. Но, била срушена во 1938
година од страна на српскиот управител на градот. Потоа во
центарот на градот била изградена убава градска чешма и
била донесена вода за пиење. За жал, и таа денес не постои.
Револуционерните активности во овој крај започнале со револуционерната работа на ѓаконот Јосиф од манастирот Света Богородица Пречиста и учителите на повеќе
кичевски села.
По направените обиколки и првите контакти со печалбарите по кичевските села Пере Тошев и ѓаконот Јосиф
во 1878 година ја формирале првата вооружена чета на чело
со Дуко Тасев, а во чии редови бил и Јордан Пиперката. Тие
ќе бидат предводници на познатата Брсјачка буна во 1880
година. Исто така, на 2 август 1903 започнува востание на
чело со Арсо Војводата и Јордан Пиперката, а се држат ослободени територии до 9 август кога востанието било крваво задушено. Кичево и Кичевско конечно е ослободено од
петвековното ропство во 1912 година по завршувањето на
Првата балканска војна. Но, дури тогаш страдањата станале уште поголеми особено во Втората балканска војна кога
населението било поделено на две страни, па не се знаело на
која страна и за чии интереси се гине.
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Во 1919 година со Версајскиот доовор овој регион
припаднал на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците
кои воделе систематска политика на асимилација на населението. Овој регион во неверојатно тешки услови ја дочекува
фашистичката окупација 1941 година, при што поголемиот
дел од Македонија ја окупираат бугарските сили, а Кичевско
припаѓа по италијанска окупација. Кичево е и првоослободениот град за време на НОБ во Македонија и 11 Септември
се слави како ден на неговото ослободување.

Основни елементи на културната
политика на градот досега
Како во минатото така и во последните години Домот на културата „Кочо Рацин“ е организатор и промотор
на културно-забавниот живот во Општина Кичево. Тој претставува национална институција како и Музејот на Западна Македонија во НОВ. Последните години сè поевидентна
е соработката со Општина Кичево во насока на реализација
на заеднички проекти од областа на културата.Тука спаѓаат
набавката на опрема за изведување кинопретстави, заживувањето на театарот, одржувањето на фолклорни фестивали
итн. Што се однесува до самото планирање и буџетирање на
културните активности, може да се каже дека во изминатиот период планирањето на културните активности се одвива
преку соработката на референтот за спорт и култура врабо-
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тен во општинската администрација, Комисијата за одбележување празници и манифестации и Советот на општината
кој ја усвојува годишната програма за култура. Сепак, мора
да се напомене дека ова е тежок финансиски период за Општина Кичево, па средствата за овие т.н. меки надлежности
се скромни и недоволни согласно нараснатите потреби на
граѓаните и развојот на културата воопшто. Тоа значи дека
постои план за одбележување на културните, историските
и традиционалните настани, но тоа не е некоја среднорочна или долгорочна стратегија за развој на културата со јасно
дефинирани цели и приоритети. Општината во изминатиот период ги финансира Меѓународниот фолклорен детски
фестивал, Фолклорниот фестивал „Д-р Владимир Полежиноски“ и Интернационалната кичевска ликовна колонија.
Согласно финансиските можности тековно се финансираат
одредени културни активности по разгледување на барања
на здруженија на граѓани или асоцијации.
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Приватен, граѓански и јавен сектор
Локалната економија во Општина Кичево се наоѓа
во пост- приватизациски циклус и ги следи трендовите на
националната економија. Ваквите случувања резултираа со
непрофитабилност и ликвидирање на поранешните големи
општествени претпријатија или нивна приватизација и силен подем на новоформирани мали и средни претпријатија
во приватна сопственост кои стануваат основен двигател на
локалната економија. Според последното истражување, од
вкупно 1 880 правни субјекти, над 70% се приватни.
Севкупната економска слика во општината не го гарантира економскиот просперитет на подолг рок од следните
причини:
• немање стратегија за ревитализација на постоечките
индустриски капацитети;
• ограничена конкурентност на малите и средните
претпријатија во општината;
• недоволни стимулации за отворање нови производни
капацитети;
• ниско ниво на ангажираност на ЕЛС во креирање на
поволно опкружување за економски активности;
• ниско ниво на искористување на расположивите природни ресурси;
• отсуство на дефинирана индустриска зона;
• неадекватна финансиска поддршка на економските
субјекти од страна на финансиските субјекти;
• отсуство на маркетинг и промотивни активности за
економските потенцијали на општината на национално и на меѓународно ниво;
• недостаток на информации за приватниот сектор во
однос на актуелната правна регулатива, даночните
промени, достапноста до инвестиции, деловни информации, трансфер на идеи и технологија итн.
Севкупната економска состојба во општината е возможна само врз основа на спроведени детални анализи и
процес на стратешко планирање што треба да резултира со
изградба на реална и функционална стратегија за ЛЕР на по-
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долг рок. Оттаму, следните активности на заинтересираните страни (ЕЛС, приватниот сектор и невладиниот сектор)
мора да бидат насочени кон изработка и спроведување на
стратешки план и политики за локален развој.Во Кичево се
регистрирани 96 здруженија на граѓани, од кои во 62 членуваат Македонци, 10 здруженија се со албански членови, 5 се
ромски здруженија, 1 влашко, 1 од бекташиската ехлибејтска
заедница, 1 здружение со членови од турското население, а
16 здруженија се со мешан етнички состав. Здруженијата
на граѓани делуваат во повеќе различни области на животот, како на пример: здравство, образование, хендикепирани лица, граѓанско општество, спорт, економски и културни
интереси, едукација на младите, вршење богослужба, етнички прашања, историски развиток на селата, популаризирање
на музиката, иницирање на проекти за реставрација, екологија, женски прашања и др. Во изминатиот период функционираше и Центар за поддршка на невладиниот сектор кој
беше фокусиран на поддршка на работењето на невладиниот
сектор во локалната заедница. Овој центар беше поддржан
од Фондацијата Институт отворено општество - Македонија
(ФИООМ) и Швајцарската агенција за соработка и развој
(СДЦ) како главен донатор. По завршувањето на финансирањето Центарот за поддршка на невладиниот сектор Кичево, кој од 15.12.2006 год. е преименуван во Центар за
развој на заедницата – Кичево, работи на организирање на
работата и поддржува 93 регистрирани невладини организации во Кичево и околните општини Другово, Зајас, Осломеј
и Вранештица.
Од февруари 2005 година, Центарот функционира
како Фондација за развој на информатичката технологија
- Информатички центар - Кичево, основана од страна на
Општина Кичево и УНДП. Фондацијата партиципира и ги
поддржува локалните иницијативи за одржлив економски
развој, а обезбедува и едукативни и информативни услуги
за граѓаните на Кичево.
Регионалната Стопанска комора - Кичево функционира од 1998 год. како непрофитна невладина организација
која има за цел да ги штити и застапува интересите на деловната заедница. Со своето делување ги покрива општините
Кичево, Другово, Зајас, Вранештица и Осломеј.
Невладиниот сектор во општината во целина може

Општина Кичево

да се оцени како недоволно развиен. Недостасуваат деловни здруженија и асоцијации како форма на организирање на
деловните субјекти кои би го претставувале и бранеле интересот на приватниот сектор. Во моментов не постои некоја
голема соработка на трите основни столбови (институции,
приватен сектор и невладин сектор) која би довела до реализација и искористување на средствата од најразлични програми и донации кои во моментов се достапни.
Јавниот сектор на ниво на Општина Кичево го сочинуваат, главно, следните институции: Јавно комунално
претпријатие – „Комуналец“ – Кичево, ЈЗУ Медицински центар – Кичево, Детска градинка „Олга Мицеска“ и нејзиниот
клон “Мајски цвет“, основните училишта „Санде Штерјсоки“,
„Кузман Јосифоски – Питу“ и „Д-р Владимир Полежиноски“,
како и средните училишта „Мирко Милески“ и „Дрита“, јавната установа Меѓуопштински центар за социјална заштита
- Кичево, Катастарот на недвижнсости – Кичево, ЈП Македонски железници – Кичево, ЈП Македонски шуми - Подружница Кичево, ЈП за стопанисување со станбен и деловен
простор, подрачните единици на Министерството за финансии (Имотно-правна служба, Државен пазарен инспекторат,
Трезор), на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство итн. Согласно надлежностите и капацитетите може да се каже дека тие, со одредени проблеми од
финансиска природа, ги задоволуваат основните потреби на
граѓаните од општината.

Медиуми
По осамостојувањето на Р. Македонија и со демократизацијата на општеството започнуваат новините и во областа на електронските медиуми. Тие новини се почувствуваа и во Кичево со отворањето на приватните радиостаници
и телевизиски канали на македонски и на албански јазик.
Во градот активно работат: Радио „Александар Македонски”, Радио „Кале”, Радио „Медисон“ и Радио „Aкорд“ на
македонски јазик и Радио „Гура” на албански јазик, како и
ТВ „Боем” на македонски јазик и ТВ „Гура” и ТВ „Ускана” со
програма на албански јазик. Од 1999 година градот во голем
процент е покриен со кабелска телевизиска мрежа во приват-
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на сопственост. Општина Кичево во моментов го поддржува
издавањето на локалниот весник „Кичевско огледало“ преку
кое два пати месечно на македнски и на албански јазик ги
информира граѓаните за настаните и тековните активности.
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Општината денес

Во процесот на определување стратегија за културен
развој на Општина Кичево неопходно беше да се почне со
дефинирање на постоечката состојба на општината во однос
на културата. Па така, активностите кои беа преземени во
овој процес беа: мапирање на постоечките ресурси во општината (културни и природни), потоа изработка на SWOT
анализа, а на крај беа реализирани истражувања за мислењето на граѓаните, фокус групите и мислењето на чинителите
на градската политика во однос на прашањата кои го тангираат културниот живот во општината, како и прашањата во
однос на идентитетот на градот.

Aнализа на резултатите
(Методолошка рамка и анализа на истражувањето за
културниот живот во Општина Кичево.)
Главниот пристап во методологијата на активностите: мапирање на културните ресурси, изработка на SWOT
анализа и истражување и анализа на културниот живот во
Општина Кичево, е базиран на функционална анализа којашто вклучува истражување на терен, како и квантитативна
и квалитативна анализа.
Резултатите добиени од овие активности служат
како база за градење стратегија за културен развој на Општина Кичево.

21

Стратегија за културен развој на

Методите кои се користени во овие активности се:
- теренско истражување:
• мапирање на културните и природните ресурси во
Општина Кичево;
• прашалник наменет за граѓаните на општината
(квантитативна анализа на податоците);
• насочено интервју со лидерите на политичките
партии кои се во состав на Советот на Општина
Кичево (квалитативна анализа на одговорите на
насоченото интервју);
• фокус групи (квалитативна анализа);
- работа на маса:
• собирање и обработување на податоците (SWOT
анализа);
• квалитативна и квантитативна анализа на
резултатите од теренското истражување.

Мапирање на културни ресурси во
Општина Кичево
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Мапирањето на културните и природните ресурси е
направено на самиот почеток од процесот на креирање на
стратегијата за културен развој и тоа за време на тридневен
семинар воден од експерт од Хрватска. Работната група која
работеше на дефинирањето на овие ресурси беше составена
од пет члена од Општина Кичево. Методологијата на мапирање на ресурсите ги вклучува: движното и недвижно културно наследство и сите потенцијали кои би можела општината да ги искористи во својот развој. Целта на мапирањето
на културните и природните ресурси е да ги препознае сите
ресурси кои би можеле да се развијат и кои би можеле да
имаат влијание не само на културниот живот во Општина
Кичево, туку да имаат и некаков економски учинок за општината.
На подрачјето на кичевската котлина има исклучително вредни споменици на материјалната култура од минатото и што дава можност за подигнување на туристичката
понуда и развој на културата воопшто на едно повисоко
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ниво. Како такви може да се искористат следниве:
- Тврдината Китино кале - е археолошки локалитет
на кој досега не се вршени систематски испитувања. Сознанијата за овој дел од градот говорат дека тврдината опстојувала во праисторијата, а со тоа се потврдува мислењето дека
тоа е најстарата населба во градот. Една од легендите за калето вели дека таму живеела една од сестрите на Крали Марко,
Кита, по која не само калето, туку и градот го добил името.
Во 1741 година на еден дел од калето е изградена саат кула.
Во двеасеттите години од минатиот век калето започнува да
се уредува, а во текот на шеесеттите години тоа уредување е
доста интензивно, иако на штета на археолошката наука. Во
текот на 1968 година тука е направена спомен костурница
посветена на паднатите жртви во текот на Втората светска
војна.
Китиното кале неколку пати со различни проекти е
ревитализирано, но сепак го нема оној сјај кој го заслужува и оној облик со кој би било туристичка атракција и би
имало културен идентитет. Општината во соработка со Министерството за култура, Домот на културата „Кочо Рацин“,
Заводот за заштита на културно-историски споменици и
со средства од сопствен и донаторски буџет планира да го
ревитализира и реконструира за да го добие заслуженото
место на мапата на културно-историските знаменитости во
земјата и пошироко.
- Црквата Свети Петар и Павле е доказ дека христијанството во Кичево има долга традиција. Првите цркви
се споменуваат во V и VI век кога, всушност, и христијанството се шири на овие простори. Во самиот град постоеле
три христијански цркви кои во периодот на османлиското
владеење биле срушени. Сепак, за нив постојат пишани документи и археолошки артефакти.
- Многу значаен просветен и културно-историски
споменик претставува манастирот Света Богородица Пречиста изграден во 1316 година.
Манастирскиот комплекс е сместен во подножјето
на планината Цоцан, на надморска височина од 920 метри.
Само петстотини метри под денешниот манастир некогаш
се издигал Крнинскиот, кој како и манастирот Свети Ѓорѓија
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во село Кнежино бил центри на ширењето на христијанството. Денес овој манастир по многу нешта е посебен. Тој, всушност, е свет храм на сите верници без разлика дали својот бог
го нарекуваат Господ или Алах. Во рамките на манастирскиот комплекс на јужните ѕидови од црквата Света Богородица
Пречиста се наоѓа малата манастирска црква посветена на
свети Отец Никола. Овој манастирски комплекс бил центар
на преродбата на македонскиот народ. Во него живееле и работеле Јоаким Крчоски и Кирил Пејчиновиќ и, всушност, по
затворањето на Светиклиментовиот народен универзитет
во Света Пречиста се раѓа новото народно училиште.
Иако објектот се наоѓа во Општина Другово, сепак
како локалитет има големо значење и за Општина Кичево
како културен и административен центар во кичевскиот
регион. Како културен потенцијал преку меѓуопштинска соработка и соработка во рамките на Југозападниот плански
регион ќе се работи на неговата натамошна промоција.
Во Кичево постојат повеќе муслимански верски
објекти – теќии и џамии од кои најстара и најпозната е џамијата во населбата Бичинци.
- Музеј на Западна Македонија во НОВ - Постојаната поставка во музејот ја прикажува борбата на македонскиот народ за слобода во 19 и 20 век. Покрај историскиот дел,
музејот е и во постојана потрага по археолошки предмети. За
таа цел се извршени поголем број археолошки ископувања.
Во музејот има и етнолошка збирка која се состои од носии
од Кичевско кои датираат од 19 век, предмети од покуќнина,
народни ткаенини.
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- Треба да се напомене дека кичевскиот регион има
голем број археолошки остатоци од најразлични временски
периоди. Музејот во соработка со најразлични субјекти може
да понуди нови експонати и презентации што во иднина ќе
придонесат за придобивање на изгубената публика.
- Центарот за култура „Кочо Рацин“ се наоѓа во
централното градско подрачје и претставува носител на културниот живот во Кичево, односно средиште на културните
аматерски и професионални случувања. Домот има театарс-
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ка сала со над 400 седишта, голема сцена, помала сала за различни намени како и простории за работа на секциите.
Во последните години Центарот за култура е сè поактивен чинител во организирањето и промовирањето на
најразлични збиднувања кои го подобруваат културно-забавниот живот во општината. Тој е реновиран, изградена е
летна сцена на која се одвиваат фолклорни манифестации,
набавена е опрема за проекција на филмови, реконструирани се санитарните јазли и полека, но сигурно, во соработка
со најразлични субјекти, ја придобива публиката која во изминатите години на транзиција беше загубена. Општината
согласно финансиските можности ќе ја зголемува културната програма на оваа институција.
- Во однос на културните збиднувања во општината голем придонес даваат и: Октетот „Рацин“ – Кичево што
работи во рамките на Центарот за култура „Кочо Рацин“ и
ја продолжува културната традиција на староградската песна од кичевскиот крај; Аматерскиот театар, кој предизвика
голем интерес меѓу граѓаните - љубители на драмската уметност. Под раководство на Мирослав Крстески, професор по
ликовна уметност, во Центарот за култура повеќе години
успешно работи и Ликовниот клуб со околу триесетина членови.
- Ликовната колонија за првпат е организирана во
1994 година и секоја година привлекува голем број еминентни ликовни дејци од земјата и странство. Општината е еден
од покровителите на Меѓународната ликовна колонија и таа
ќе се поддржува и во наредниот период. Како културен потенцијал општината ќе ја зголеми активноста на промоција
на оваа колонија и Куќата на уметноста во месноста Кнежино како значајни потенцијали не само за културата, туку и
економијата во општината.
- Празнување на Богојавление (Водици) - Народот
од овој дел на Македонија особено интересно го празнува
овој празник како еден од најголемите христијански празници. Во кичевските села тоа е тридневно празнување, период
кога сите кичевчани се собираат во своите родни села да го
одбележат празникот.
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Општината размислува за промоција на овој празник затоа што начинот на неговото славење е поспецифичен
и се манифестира со интересни обичаи на тридневното поразнување (машки, женски и кокошкини Водици), празнување кое доколку се актуелизира и промовира како културен
настан, може да привлече голем број посетители од земјата
и пошироко.
- Библиотеки - Освен школските библиотеки, во Кичево постои Градска библиотека со фонд од 937 специјализирани изданија и 11 990 наслови од уметничка литература.
Македонскиот фолклор со години наназад го негува и успешно го застапува на домашната и на меѓународната сцена
Општинското културно-уметничко друштво „Нико Пусоски“. Во неговата работа се вклучени повеќе ентузијасти за
чиј труд и залагање говорат бројните признанија и награди
што ги има добиено на манифестациите со натпреварувачки
карактер.
За да се стимулираат и развиваат културните дејности
и кај останатите етнички заедници, во рамките на Центарот
за култура „Кочо Рацин“ работат повеќе секции кои ја негуваат албанската и ромската музика. Во состав на Центарот
работи и Театарот на албанската драма „Ускана“. Особено се
активни секциите кои го негуваат албанскиот фолклор чии
активности поттикнаа формирање на културно-уметнички
друштва во некои од поголемите села во кичевскиот регион,
како на пр. КУД „Реџо Рушит“ во село Зајас, КУД „Ѕиѕа“ во
село Грешница и др.
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- Како културен потенцијал на градот може да послужи и вовчето Кирчо за кое се врзани многу спомени и
анегдоти на голем број кичевчани од најразлично етничко
потекло. Овој мал воз е реконструиран и поставен во паркот пред железничката станца во Кичево.
Општината во иднина планира да реализира проект
со кој негова копија би се движела по главниот булевар кон
центарот на градот и оттаму посетителите би можеле да го
посетат Музејот на Западна Македонија во НОВ и Китино
кале.
- Фолклорни фестивали. Во последните четири години општината е побогата со два меѓународни фолклор-
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ни фестивали (Меѓународен детски фолклорен фестивал и
Меѓународен фолклорен фестивал „Д-р Владимир Полежиноски“).
Нивната посетеност е сè поголема и општината планира да преземе активности за поголема промоција и проширување со поголем број на земји учеснички.
- Фестивалот на традиционалниот македонски ајвар
„Ајваријада“ се одржува последниве две години и побуди
огромен интерес и посетеност. Општината во иднина планира и да ја поддржува оваа манифестација и да инвестира
во нејзината посетеност заради културен и локален економски развој
- Како културен потенцијал и можност за зголемување на локалниот развој може да послужи и повторното
одржување на авто и мото-трките на пистата на касарната
„Чедо Филипоски Даме“.
- Општината планира во иднина со Министерството
за одбрана да најде начин и инвестиции за реконструирање,
проширување и преасфалтирање на постојната патека, како
и поставување на потребните стандарди. Трките до пред неколку години привлекуваа по десетина илјади посетители од
целата држава и од Балканот, така што потребно е повторно
да влезат на мапата на одржување на ваков вид манифестации.
- Културни индустрии и потенцијали за нивен
развој во Општина Кичево
· Китино кале
· Центар за култура „Кочо Рацин“
(во чиј склоп функционира и работнички
универзитет....)
Инфраструктура:

· Манастир Св. Ѓоргија и месноста Кнежино
· Музеј на Западна Македонија во НОВ
· Султан Бајази кафа комплекс
· Библиотека во склоп на Домот на културата
· Аматерска театарска група
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· Интернационална ликовна колонија
Постоечки
манифестации:

· Детски меѓународен фолклорен фестивал
· Фолклорен фестивал „Д-р Владимир
Полежиноски“

Обичаи, ритуали · Искористување на лековитите билки и води
кои може да бидат
· Богат фолклор
од интерес за
· Прославување на Богојавление (Водици)
посетителите:
Економија која
може да биде
од интерес за
посетителите:

· Производство на мед и печурки
· Производство на грнчарски производи
· Стари занаети (кујунџии, ковачи итн.)

SWOT анализа
Силни страни:
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Можности:

- поседување инфраструктура во
релативно добра состојба: Домот
на културата и Музеј на Западна
Македонија во НОВ;

- постојната инфраструктура
и можностите кои се нудат со
нејзиното ревитализирање;

- задоволителна администрација
во Домот на културата (ниво на
образование, квалификации,
искуство);

- мултикултурноста на градот;

- поседување манифестации
кои се од интерес на граѓаните:
Интернационална ликовна колонија,
Детски фолклорен фестивал;

- зголемениот број на студенти во
градот;

- богат фолклор;

- промоција на фолклорот и
обичаите во градот;

- дисперзирани факултети и
зголемување на бројот на студентите.

- интересот на општината за
поддршка на културни проекти.

Општина Кичево

Слаби страни:

Закани:

- руинираноста на
некои од инфраструктурните објекти
во градот;

- миграцијата на младите;

- недоволен буџет за културата;

- интеретничките односи;

- потреба од развој на кадарот
вработен во културните институции;

- малубројна публика
(изгубена публика).

- недостаток на универзитетски
центар кој би ги задоволил
потребите на студентите во градот;
-малубројна публика
(изгубена публика).

Анализа на прашалниците
Истражувањето користеше намерен примерок на
граѓани кои живеат на територијата на целата Општина Кичево. Примерокот на истражувањето беше составен од локалниот тим од општината под менторство на ЦИУ Мултимедиа. При составувањето на примерокот се водеше сметка
за следните критериуми на разновидност: пол, возраст, етничка припадност, брачен статус, степен на образование и
моментална професија.
Истражувањето го спроведоа локални анкетари во
периодот јули-август 2010 година. Претходно, од страна на
локалниот тим и ЦИУ Мултимедиа, тие беа обучени за изведување на процесот на анкетирање. Анкетирањето беше
анонимно.
Единствен критериум за понатамошна обработка на
прашалникот беше тој да биде целосно пополнет. Прашалникот го одговорија вкупно 188 испитаници од кои еден
прашалник беше отфрлен поради нецелосно пополнување.
Соодветно, вкупниот примерок го сочинуваат 187 испитаници.
Целокупните резултати од ова истражување се достапни во публикацијата: „Општина Кичево - Резултати од
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истражувањето за културниот живот во општината“, издадена од ЦИУ Мултимедиа, или на веб-страницата www.
multimedia.org.mk.
Во продолжение се прикажани дел од резултатите и
главните заклучоци.
Карактеристиките на примерокот во најголем дел се
соодветни на карактеристиките на популацијата во Општина Кичево и може да заклучиме дека податоците од избраниот примерок, кои се однесуваат на ставовите и потребите
на граѓаните на Општина Кичево за културниот живот во
нивната заедница, се релевантни за дискутирање и изведување на заклучоци кои се однесуваат и пошироко на целата
популација во општината.

Резултати и заклучоци од прашалникот
Во однос на консумацијата на културната понуда во
Кичево, резултатите се прикажани на слика 1.

Слика 1: Консумација на културната понуда во Општина Кичево
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Според резултатите за консумацијата на културната
понуда во Општина Кичево за последните 12 месеци, најголем дел од испитаниците, односно 93,6% ниту еднаш не биле
на изведба на класична музика. Ретко или 5,9% од испитаниците пет пати биле на ваков настан, односно 0,5% од испитаниците десет пати биле на концерт на класична музика.
Испитаниците од Општина Кичево ретко посетуваат
џез-концерт. Според резултатите, 96,8% од нив ниту еднаш
во текот на последните 12 месеци не биле на ваков настан
и само 3,2% пет пати во текот на последната година биле на
концерт на џез-музика.

Општина Кичево

Театарската уметност е меѓу најчесто посетуваните
форми на културна консумација иако 49,7% од испитанциите ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на претстава. Според резултатите 40,6% од нив биле пет пати на ваков
настан, 6,4% биле помеѓу шест и десет пати и 3,3% повеќе од
десет пати посетиле ваков настан.
Слушањето народна музика, споредено со другите
форми на културна консумација, е популарно кај граѓаните
на Кичево, иако 45,5% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на концерт на народна музика.
Според резултатите 40,6% од нив пет пати посетиле концерт
на народна музика, 8,1% десет пати го сториле тоа, додека
5,8% повеќе од десет пати посетиле ваков концерт.
Во однос на консумирањето забавна музика, 53% од
испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле
на ваков настан, 32,6% пет пати биле на ваков настан, 9,6% од
испитаниците десет пати посетиле концерт на забавна музика и 4,8% биле повеќе од десет пати на ваков настан.
Според резултатите 71,7% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на кино, 20,9% тоа го
сториле до пет пати, 3,2% од нив биле на кино до десет пати
и само 4,2% биле на кино повеќе од десет пати во последната
година.
Слична е ситуацијата и со посетите на забави со техно-музика. Според резултатите 73,8% од испитаниците ниту
еднаш во последните 12 месеци не биле на ваков настан,
16,6% пет пати биле на забава со техно-музика, 3,2% тоа го
сториле десет пати и само 6,4% тоа го сториле повеќе од десет пати.
Посетите на музеј, галерија и изложба се, исто така,
почеста културна практика на граѓаните во Општина Кичево, иако 48,1% од испитаниците ниту еднаш во последните
12 месеци не биле на ваков настан. Сепак, 42,3% од нив пет
пати биле во посета на музеј, галерија и изложба, 6,4% десет
пати го сториле тоа и 3,2% повеќе од десет пати.
Посетите на балет, опера и филхармонија се меѓу
најретките културни практики на граѓаните на Општина
Кичево. Според резултатите 94,1% од испитаниците ниту еднаш во последните 12 месеци не биле на ваков настан, 4,8%
од нив тоа го сториле до пет пати и само 1,1% десет пати
биле на ваков настан.
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Во однос на посетеноста на местата на кои имало
културен настан, граѓаните на Општина Кичево се изјасниле како на слика 2.

Слика 2: Посетени места на кои се случувале културни настани
во последните 12 месеци

Според резултатите 42,8% од испитаниците настаните кои ги посетиле во последните 12 месеци се организирале
во Општина Кичево, 26,7% од нив биле на културни настани
во други општини и 15% биле на настани кои се организирале и во Општина Кичево, но и во други општини. Дополнително, 15,5% од испитаниците не посетиле ниту еден културен настан во последните 12 месеци. Ваквите резултати
укажуваат на фактот дека постои интерес кај граѓаните на
општината за културни настани, но истовремено културната понуда е недоволна во квалитет и квантитет поради што
граѓаните се приморани за одредени културни форми да посетат и други општини.
Во однос на прашањето за познавањето на културните објекти и знаменитости во Општина Кичево, одговорите
на граѓаните се прикажани на слика 3.
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Слика 3: Познавање на културните објекти во Општина Кичево

Општина Кичево

Според резултатите 75,4% од испитаниците ги познаваат културните објекти на ниво на општината, како што
се: Домот на културата, Музејот на Западна Македонија во
НОВ, но истовремено 18,7% од испитаниците не се сеќаваат
на културен објект на ниво на Општина Кичево и дополнително 5,9% не познаваат каков било културен објект во општината. Ваквите резултати се чинат неповолни за мала општина од рангот на Кичево која има неколку културни објекти
кои постојат низа години. Ова укажува на потребата од засилено промовирање на културното богатство во општината, но и на потребата од нивно културно облагородување со
различни содржини, зајакнато промовирање и информирање на граѓаните.
Во однос на посетеноста на објектите за култура кои
постојат во Општина Кичево, одговорите на испитаниците
се прикажани на слика 4.

Слика 4: Посетени места на кои се случуваат културни настани
во Општина Кичево

Според резултатите 49,7% од испитаниците наведуваат дека културните настани кои ги посетиле во Општина
Кичево се одржале во Центарот за култура, 1,6% од испитаниците посетиле настани на отворен простор, 1,1% посетиле настани во спортска сала и на друго место од понудените
опции и 39,6% од нив посетиле културни настани кои се одржале на повеќе места. Дополнително, 6,9% од испитаниците
не се сеќаваат на местата на кои ги посетиле културните настани. Одговорите на ова прашање укажуваат на концентрирање на настаните во една културна институција и тенденција на институционализација на културата. Постои потреба од диверсификација на местата кои може да се употребат
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за културни настани и особено фокус кон активностите на
неинституционалната културна сцена во Општина Кичево.
Во однос на ресурсите кои постојат во областа на
културата во Општина Кичево (Ликовна колонија) и нивната посетеност, резултатите од одговорите на испитаниците
се прикажани на слика 5.

Слика 5: Посета на Ликовната колонија во Кнежино

Според резултатите 59,9% од испитаниците ја посетиле Ликовната колонија, додека 40,1% од нив никогаш не го
сториле тоа.
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Слика 6: Ангажираноста на општината во однос на 		
организирањето културни настани

Општина Кичево

Во однос на ангажираноста на Општина Кичево и
нејзината вклученост во организирањето културни настани,
оценката по ова прашање од страна на испитаниците е прикажана на слика 6.
Според резултатите само 3,2% од испитаниците сметаат дека општината е одлично ангажирана во организирањето културни настани, односно 10,2% сметаат дека општината доволно учествува во овој процес. Дополнително,
24,1% од испитаниците сметаат дека општината просечно
учествува, 43,9% сметаат дека тоа е недоволно, односно 18,6%
од нив сметаат дека воопшто не учествува во организирањето на локалниот културен живот. Очигледна е потребата од
поголема инволвираност на општината во креирањето и организирањето на културниот живот и, веројатно, поголемо
маркетинг застапување на настаните кои ги организира.
Во однос на граѓанското учество во организирањето
на културниот живот во Општина Кичево, мислењата на испитаниците се прикажани на слика 7.

Слика 7: Граѓанското учество во организирањето на културниот
живот во Општина Кичево

Според резултатите само 1,1% од испитаниците сметаат дека како граѓани општината секогаш ги вклучува во
процесот на организирање и донесување на одлуки за културниот живот во општината, односно 11,2% од нив сметаат
дека се просечно вклучени во овој процес. Дополнително,
20,9% сметаат дека како граѓани се многу малку вклучени и
најголем дел од испитаниците или 66,8% сметаат дека воопшто не се вклучени во ваквите процеси. Во овој контекст,
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потребно е поголемо инволвирање на граѓаните во процесите на структурирање, донесување одлуки и имплементирање на културните активности на локално ниво, односно
креирање на партиципативни политики кои ја афирмираат
вклученоста на граѓаните.
Одговорите на прашањето за потребите на граѓаните
во однос на културниот живот во Општина Кичево се прикажани на слика 8.

Слика 8: Потребите на граѓаните во однос на културниот
живот во Општина Кичево
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Според резултатите 22,5% од испитаниците сметаат дека се потребни нови културни објекти во општината,
19,8% посакуваат разновидни и побројни настани, 11,8%
сметаат дека е потребно реновирање на постојните објекти,
5,4% ништо од наведените опции и 40,5% од испитаниците
сметаат дека сé наведено е потреба за културниот живот во
општината. Во оваа насока и треба да се движат некои од
приоритетите на општината за периодот 2012-2016 година.
На прашањето дали граѓаните на Општина Кичево
би оделе на културни настани во други општини, испитаниците во поголем процент одговориле позитивно. Резултатите се прикажани на слика 9.
Според резултатите 56,2% од испитаниците во Општина Кичево би оделе на културни настани и во други општини дури и кога културниот живот во општината е задоволителен за нивните потреби, а како причини ги наведуваат потребата од себенадградување, потоа 34,8% од нив би
преферирале да одат на настани во својата општина, додека
9% одбираат друга опција, како други земји. Ова укажува,
од една страна, на недовербата на граѓаните во можноста
културниот живот во општината да се подобри, а, од друга

Општина Кичево

страна, на индивидуално високата потреба на граѓаните за
консумација на културата.

Слика 9: Посета на културни настани во други општини

Во однос на степенот на задоволство на граѓаните од
нивната улога во организирањето на културниот живот во
Општина Кичево, резултатите од прашањето се прикажани
на слика 10.

Слика 10: Степенот на задоволство на граѓаните од нивната
улога во организирањето на културниот живот во
Општина Кичево

Според резултатите 53,5% од испитаниците воопшто
не се задоволни од нивната улога како граѓани во организирањето на културниот живот во општината, 39% се делумно задоволни и само 7,5% се потполно задоволни од улогата
што ја имаат во креирањето на локалниот културен живот.
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Во однос на прашањето за важноста на културата
како аспект на развојот на општината, голем број од испитаниците сметаат дека тоа е многу важен сегмент. Резултатите
од ова прашање се прикажани на слика 11.

Слика 11: Важноста на културата како аспект на развојот на
Општина Кичево

Според резултатите 71,7% од испитаниците сметаат дека културата е важен аспект на развојот на општината,
11,2% сметаат дека културата е само делумно важен аспект
на локалниот развој и 17,1% од испитаниците сметаат дека
има поважни работи на кои треба да се фокусира општината, како невработеноста, инфраструктурата.
Во однос на хипотетичкото прашање за новиот бренд
на Општина Кичево, најголемиот број граѓани сметаат дека
вовчето Кирчо би можело да биде новото обележје или бренд
на општината. Резултатите од ова прашање се прикажани на
слика 12.
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Слика 12: Новиот бренд на Општина Кичево

Општина Кичево

На прашањето за најпрепознатливото обележје на
Општина Кичево, 72,2% од испитаниците сметаат дека тоа
е Китиното кале, 20,9% од испитаниците го препознаваат
вовчето Кирчо и 6,9% сметаат дека тоа е манифестацијата
„Ајваријада“.
Заклучоците од одговорите на прашалниците кои
беа дистрибуирани до граѓаните на Општина Кичево во врска со културниот живот може да се разгледаат во однос на
четири важни аспекти, и тоа:
• културната консумација – преференциите на
граѓаните меѓу културните содржини тесно
поврзано со нивните културни потреби;
• културната инфраструктура и културната понуда
– во смисла на објектите и настаните во општината
кои можат да понудат културна содржина;
• граѓанското учество во процесите на локално ниво
и тоа не само во улога на информиран граѓанин,
туку како активен учесник во креирањето програми
и донесувањето одлуки за културниот живот во
општината, вклучувајќи го и ставот/односот на
локалната власт кон партиципативното учество на
граѓаните;
• посакуваното идно ново обележје на Општина
Кичево.
Граѓаните на Општина Кичево најчесто одат на театар, изложби или концерти на народна и забавна музика, а
ретко посетуваат други културни настани како: балет, опера,
филхармонија, кино. Дел од причините за ваквата состојба
со културната консумација е неможноста да се посетат вакви настани во својата општина (на пример, филхармониски концерт), а лимитирана е и можноста тоа да го сторат во
друга општина. Важно е да се забележи дека во Општина Кичево постои традиција на активни врвни ликовни уметници
и интернационална ликовна колонија, а во општината нема
соодветен галериски простор. Сите културни институции во
Општина Кичево се од национален карактер и тоа го олеснува пристапот на граѓаните до националните институции
со локална културна содржина. Но, и покрај овој податок
граѓаните посетуваат настани во другите општини. Култур-

39

Стратегија за културен развој на

40

ните потреби, главно, се фокусирани на диверсификација на
културната понуда во општината, отворање на нови културни точки или реставрирање на постоечката културна инфраструктура (физички и програмски).
Граѓаните на Општина Кичево ја познаваат културната историја и културната инфраструктура во општината,
но ретко ја посетуваат, односно ретко одат на културни
настани организирани во овие културни точки. Важно е да
се напомене дека граѓаните на Општина Кичево најчесто го
препознаваат Центарот за култура и Музејот на Западна Македонија во НОВ како културни точки во општината што, од
една страна, ја потенцира нивната одговорност во начинот
како ја програмираат културата во своите редови, но, од друга страна, укажува на концентрација на настаните и тенденција на институционализација на културата. Дополнително,
иако граѓаните на Општина Кичево ја познаваат и вреднуваат ликовната колонија која секоја година се одржува во Кнежино, истата ретко ја посетуваат. Граѓаните на Кичево се заинтересирани за настаните во другите општини, иако голем
дел би останале во својата општина доколку се задоволни од
културната понуда.
Ваквите тенденции на културни потреби и форми на
културна консумација укажуваат на потребата од повидлив
и поголем ангажман на Општина Кичево и нејзините културни чинители во промовирањето на културното богатство
во општината, но и на потребата од нивно културно обновување и облагородување со различни содржини. Важен аспект на овој процес е комуникацијата со граѓаните и нивното постојано информирање за културните случувања во општината. Дополнително со културните потреби на граѓаните
во Општина Кичево се чини неопходна диверсификацијата
на настаните, зголемувањето на бројот на настаните, како и
деинституционализацијата на културата надвор од постојните институции на културата. Иако националните културни институции се важни културни точки на живеењето во
општините и важна културна инфраструктура, сепак денес
во светот секој човек може да биде уметник и секое место
може да биде простор за културна експресија. Во таа смисла
се чини есенцијална диверсификацијата на местата кои може
да се употребат за културни настани и особено фокусот кон
активностите на неинституционалната културна сцена во
општината. Општина Кичево се одликува со силна ликовна
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сцена, но сепак малку се посветува на независната уметничка сцена и особено на користењето на јавниот простор (на
пример: паркови, улици, плоштади) и други простори (на
пример: трговски центри) како место за културни настани.
Граѓаните како недоволна ја проценуваат ангажираноста на општината во организирањето на културниот живот. Истовремено, тие се и незадоволни од степенот на нивното учество во процесите на локално ниво, а поврзани со
културниот живот, како и од нивната улога како граѓани во
процесите на планирање и имплементирање на културниот
живот во општината. Тие процесите ги оценуваат како еднонасочна комуникација на пренесување на информации од
страна на општината, што од друга страна ги поставува како
пасивни набљудувачи на случувањата на локално ниво. Во
овој контекст, потребна е поголема инволвираност на општината во креирање и организирање на културните настани
и, веројатно, поголемо маркетинг застапување на настаните
кои ги организира, како и поголемо инволвирање на граѓаните во процесите на структурирање, донесување одлуки
и имплементирање на културните активности на локално
ниво, односно креирање на партиципативни политики кои
ја афирмираат вклученоста на граѓаните.
Како резултат на недоволната комуникација помеѓу
општината и граѓаните, голем дел од нив не ја користат е-комуникацијата со општината и не ги познаваат услугите кои
нејзината веб-страница ги нуди, а кои ќе ја олеснат комуникацијата помеѓу општината и граѓаните и ќе придонесат кон
развивање на е-демократијата во неа.
Во однос на новиот идентитет на општината граѓаните сметаат дека вовчето Кирчо е нејзиното најпрепознатливо
обележје, иако Китиното кале нуди извонредни капацитети
за културни настани. Неговата моментално руинирана состојба, веројатно, ги оневозможува граѓаните да го согледаат
потенцијалот во овој објект на културата и историјата.
На крајот, граѓаните се согласуваат дека културата е
важен аспект на развојот на општината и се чини дека добива на значење меѓу другите видливи проблеми во неа.
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Насочени интервјуа
Насочените интервјуа беа спроведени во периодот
јуни-јули 2010 година од страна на ЦИУ Мултимедиа, а со
поддршка на локалниот тим од Општина Кичево. Листата на
потенцијални интервјуирани лица ја состави локалниот тим
водејќи се од целта истата да содржи релевантни креатори и
донесувачи на одлуки за културното живеење во Општина
Кичево. Дел од интервјуата се одвиваа во Општина Кичево,
а дел во градот Скопје и сите траеја по час и половина. Истите беа снимени и подоцна транскрибирани. Резултатите
од интервјуата се сумирани во однос на четирите блока на
прашања и се прикажани подолу, одделно за секое интервјуирано лице.
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- Општи прашања за Општина Кичево во однос на општите трендови на движењето на населението во Општина Кичево; акутните и најголемите проблеми во
општината и влијанијата однатре и однадвор; предностите и поволните околности во општината; ставот
за работата на Советот на општината и општинската
администрација; ставот за информираноста на граѓаните за активностите во општината, како и нивното
вклучување во донесувањето на одлуки и приоритетите на Општина Кичево за наредните четири години.
- Прашања од областа на културата, а во однос на Општина Кичево кои се однесуваат на: ставот за потенцијалот на општината да привлече внимание и на
други граѓани од други општини; ставот кон работата
на институциите од областа на културата во Општина
Кичево и процесот на децентрализација во културата;
ставот кон соработката на општината со Министерството за култура; приоритетите на општината во областа на културата и визијата за општината во наредните 15 години.
- Прашања за односот помеѓу граѓанскиот сектор и Општина Кичево кои се однесуваат на соработката на
општината со граѓанскиот сектор и ставот кон улогата
на различни форми на граѓанско организирање (куќен
совет, индивидуалци, невладин сектор) во процесите
на одлучување во Општина Кичево.
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- Прашања за статусот на различните малцински групи
во Општина Кичево кои се однесуваат на практицираната политика на општината кон малцинствата; ставот
за односите помеѓу различни етнички групи во Општина Кичево; ставот кон поддршката на општината на
активностите кои се однесуваат на потребите на малцинствата и идните чекори кон подобро вклучување
на малцинствата во процесите во Општина Кичево.
- Прашања за односот помеѓу медиумите и Општина Кичево кои се однесуваат на ставот за односот на националните електронски медиуми кон настаните во општината; односот на општината со локалните медиуми,
како и сликата на Општина Кичево во медиумите.
- Прашања за односот помеѓу бизнис секторот и Општина Кичево кои се однесуваат на релациите на општината со бизнис секторот; за проекти кои општината
ги работела во партнерство со бизнис секторот, како и
соработката на Општина Кичево со интернационални
организации и странски донатори.
Заклучоците од насочените интервјуа кои беа водени со претставници од Општина Кичево, пред сè со личности кои донесуваат одлуки (градоначалникот, претседателот на Советот на Општина Кичево, членови на Советот од
различни политички партии), може да се класифицираат во
шест категории, и тоа заклучоци по прашања кои се однесуваат на: општината (генерално), културниот живот во
општината, ситуацијата со малцинствата, невладиниот
сектор, медиумите и бизнис секторот.
Од резултатите, односно од исказите на испитаниците кои се однесуваат на развојот на културата во Општина
Кичево може да се заклучи дека сите испитаници сметаат
дека културата е важен сегмент на локалното општествено
уредување.
Исто така, постои политичка волја од сите политички
партии кои се присутни на кичевската сцена да се инвестира
во секоја смисла во културниот развој. До овој момент не е
направен никаков план за културен развој на општината.
Како основни проблеми во општината, сите испитаници ги наведоа невработеноста и застојот на бизнис секторот,
како и прашањето на немање или на постоење на несоодветни
инфраструктури во однос на водоводот и канализацијата.
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Скоро сите испитаници сметаат дека културната понуда треба да се зголеми, иако е многу направено во изминатиот период.
Исто така, една од идеите на сите интервјуирани е да
се направат услови да се привлекуваат туристи во Кичево.
Целна група се минувачите на пат кон Охрид и општината
прави напори да го направи Кичево поатрактивно место за
туристите.
Во однос на прашањето: национално и локално ниво
во културата, сите испитаници сметаат дека односот е на
задоволително ниво, националните институции ги следат
потребите на граѓаните во Кичево, но секогаш може да се
направи повеќе.
Во однос на визијата за Општина Кичево, сите интервјуирани сакаат да го видат Кичево како побогата општина, со развиен бизнис, со намален број на невработени, со
посреќни луѓе и со многу културни настани (град на Китиното кале).
Во однос на мултикултурниот контекст на градот,
мислењата на испитаниците се, генерално, дека односот
меѓу различните етнички групи во Кичево е на задоволително ниво. Културните добра се подеднакво достапни за сите
граѓани на Кичево.
Во однос на невладиниот сектор испитаниците сметаат дека капацитетите на овој сектор во Кичево се слаби.
Општината е отворена за реализирање на иницијативи на
невладините организации, но, за жал, бројот на таквите иницијативи е многу мал.
Во однос на медиумите сите испитаници сметаат
дека Кичево нема доволно локални медиуми кои ќе го информираат населението и дека Општина Кичево не е добро
застапена во медиумскиот простор. Обично градот се споменува во негативна конотација.
Во однос на бизнис секторот, сите испитаници сметаат дека тој не е развиен и не е вклучен во планирањето на
развојот на градот и дека треба да се најдат механизми за
овој сектор да заземе значајна улога во развојот на општината.
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Фокус групи
Изборот на фокус групите беше направен од локалниот
тим од Општина Кичево во консултација со ЦИУ Мултимедиа, а составот на фокус групите беше направен од локалниот тим. Фокус групите беа водени од ЦИУ Мултимедиа,
како независна страна во процесот, истите беа снимени и
подоцна транскрибирани. Како најпогодни за културниот
контекст на Општина Кичево беа избрани претставници на
јавни културни институции во општината, како дел од првата фокус група, како и млади луѓе кои живеат и студираат
во општината, како дел од втората фокус група. Во текот на
модерирањето на фокус групите, сите учесници подеднакво
имаа можност да ги искажат своите ставови во однос на сите
прашања, односно теми што беа презентирани. За секоја
тема, односно прашање по различен редослед, сите учесници беа активно вклучени во изнесувањето на своите ставови
и во донесувањето на заклучоците што се предмет на оваа
брошура.
Во овој случај, групите насочено дискутираа за следните
теми:
- Проблемите во однос на културата во Општина Кичево;
- Потребите на младите и културните институции во однос на културата во Општина Кичево;
- Идентитетот (стар и нов) на Општина Кичево;
- Односот на локалната власт кон младите и културните
институции во Општина Кичево.
Заклучоците од фокус групите во Општина Кичево, кои беа водени со две целни групи: културни работници
и студенти, може да се класифицираат во четири категории
и тоа заклучоци по прашања кои се однесуваат на: потребите, проблемите, (ре)дефинирање на идентитетот на градот и
односот на општината кон граѓаните.
Од исказите на учесниците во фокус групите може
да се заклучи дека сите испитаници сметаат дека културната
понуда во градот е многу мала, особено за младата популација. Општината треба да преземе многу поактивна улога во
креирањето на културниот живот на граѓаните.
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Во однос на идентитетот на градот, повеќето од учесниците во фокус групите сметаат дека Кичево треба да биде
град на Китиното кале.
Во врска со прашањето на односот на општината кон
граѓаните, сите сметаат дека треба да е многу поактивна во
однос на културниот живот во неа. Културата треба да се позиционира на врвот на агендата на носителите на одлуки и
да ѝ се даде вистинското место (централното) во планирањето на развојот на градот.

Заклучок
На крајот заклучокот е дека Општина Кичево има
огромен потенцијал кој може да го искористи за развој на
градот. Сите испитаници вклучени во ова истражување
сметаат дека културата е важен сегмент на општественото уредување на Општина Кичево и дека е есенцијална
компонента на социјалната регенерација, подобрувањето
на квалитетот на животот на граѓаните, па дури и дека
културата може да прерасне во потенцијал за економски
развој на општината во иднина.
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Концептот на интегриран локален развој во текот на
годините стекна популарност како решение за често спорадичен и неплански раст и развој на градовите и регионите.
Традиционалниот секторски пристап стана неефективен поради комплексноста на прашањето околу развојот, напредокот на патот кон децентрализацијата, неповрзаноста на надлежностите со економската и еколошката територијалност
и, конечно, поради структурите на управување на повисоки
нивоа кои влијаат врз донесувањето на одлуките околу инвестициите и распределбата на ресурсите. Покрај тоа, градовите и регионите пробуваат сè почесто да најдат начин и
средства да ги искористат економските прилики кои ги создава глобализацијата и, истовремено, да се заштитат од негативните глобални екстерни влијанија и ефекти.
Стратешкото планирање во контекст на интегриран
локален развој, интегрира теорија и практика на учество,
преговори и донесување одлуки на засегнатите страни. Тоа
става акцент и на територијалниот пристап, чувството на заедништво, сопственост, партнерство и хоризонтална и вертикална координација. Во еден типичен процес на стратешко планирање, заинтересираните страни се прашуваат и бараат одговор на четири основни прашања: (1) Каде сме сега?
(2) Каде сакаме да бидеме? (3) Како дотаму ќе стигнеме? и
(4) Како ќе знаеме дека сме стигнале таму? Ова вклучува разбирање на моменталната ситуација, замислување на иднината, анализа на стратешките опции, утврдување на приоритетите и донесување тешки одлуки. Клучната функција и фокусот на стратешкиот план не е самиот „план” или алатките
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и чекорите од процесот на планирање, туку тоа е времето и
можноста на сите заинтересирани страни да можат заеднички да ја обликуваат визијата за развој и да се мобилизираат
сите ресурси за нејзино спроведување и тоа преку социјалната и политичката сила. Процесот на креирање на стратешки
план создава платформа која ќе им овозможи на локалните
власти и на граѓаните да работат заедно за поефикасно да ги
дефинираат и имплементираат своите заеднички вредности,
стремежи и стратешки цели. Кога е успешно, стратешкото
планирање ги руши границите меѓу институциите и секторите, прави интеграција и ги насочува ресурсите кон заеднички договорените приоритети за развој.

Вовед
Општина Кичево го има прифатено концептот на интегриран развој и одлучи да се вклучи активно во процесот
на креирање стратешки план за развој на културата. Во таа
насока активно ги вклучи сите релевантни фактори во овој
процес: почнувајќи од политичките елити кои донесуваат
одлуки на ниво на општината, културните оператори, младите, уметниците, како и пошироката јавност. Како резултат
на тригодишниот процес на планирање и изготвување на
овој документ, се дефинираа визијата, мисијата и стратешките цели кои треба да бидат оска по која треба да се движи општината во наредните пет години од областа на културата.

Визија
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Општина Кичево да прерасне во модерен европски
град со препознатлив културен идентитет, град со услови за
севкупен развој, заедница препознатлива по гостопримливоста и мултикултуралноста.

Мисија
Општина Кичево има мисија да овозможи квалитетен живот и задоволство на своите граѓани преку оптимално

Општина Кичево

искористување и константно вложување во постојните културни ресурси. Преку балансираниот социо-економски развој, негувањето на културно–историските традиции и принципите на транспарентност и инклузивност, користејќи ги
најновите технолошки достигнувања, Општина Кичево тежнее кон постојан развој на целата заедница.
Инструменти: легислатива релевантна за оваа локална културна политика, финансирање, менаџмент, партиципација, едукација, вработување, сопственост.

Цели
Стратешка цел 1: Придонес кон развојот и обновувањето на културната инфраструктура.
Стратешка цел 2: Афирмација на културните вредности преку културни содржини кои се одраз на потребите
на граѓаните.
Стратешка цел 3: Придонес кон развојот на креативните индустрии (претприемништво во културата).
Стратешка цел 4: Подобрување на локалните капацитети за менаџмент во културата.
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Стратегија за културен развој на
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Акционен план за спроведување на
стратегијата за културен развој на
Општина Кичево
(2012-2016)

Општина Кичево
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Опис на стратешката цел

Временска рамка
Извори на финансии
Други ресурси

Резултати

Општина Кичево
Бизнис сектор, културни институции во Општина Кичево, граѓански сектор
1.1. Започнат проектот за ревитализација на Kитино кале
1.2. Изработена копија на вовчето Кирчо
1.3. Промовиран нов модел на културна институција (примери од Холандија)
1.4. Центарот за култура „Кочо Рацин“ опремен како мултимедијален центар
1.5. Технички унапреден Музејот на Западна Македонија во НОВ
2012-2016
Буџет на ЕЛС Кичево, Министерство за култура и различни донатори
Човечки ресурси од Општина Кичево и од културните институции

Со обновувањето на културната инфраструктура која е општоприфатена и има
идентитетски карактер се влијае на подобрувањето на живеењето, пред сè локално, а
преку нејзината афирмација постои можност за економски развој и препознатливост
на општината во поголеми размери.

Носители
Партнери

Придонес кон развојот и обновувањето на културната инфраструктура

Стратешка цел 1:

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

1.1.2. Комплетирана
дозволата од Заводот за
заштита на културноисториски споменици

1.1.3. Комплетирана
техничката документација
за градење (готов основен
технички проект за градба,
одобрение за градба)

1.1.4. Формиран тим од пет
лица за обезбедување на
финансиски средства

1.2.1. Изработен проект
за ревитализација на
постоечкото вовче
Кирчо

Подрезултат

ЕЛС
Кичево

Носител

ЕЛС
Кичево

1.1.1. Изработена
физибилити студија

Резултат 1.2:

Носител

jуни
2012

jули
2012

jули
2012

jуни
2012

cептември
2012

февруари
2013

cептември
2012

aвгуст
2012

Временска рамка
почеток
крај

- Министерство за
култура
- Музеј на Западна
Македонија во
НОВ

Партнери

јуни
2012

септември
2012

Временска рамка
почеток
крај

Индикатори

Готов проект за ревитализација
на постојното вовче Кирчо

Индикатори

Аплицирано со пет проекти
до различни институции и
донаторски куќи

Готов основен технички проект
за градба, издадено одобрение за
градба

Обезбедена дозвола од Заводот
за заштита на културноисториски споменици

Готова физибилити студија за
можностите за ревитализација
на Китино кале

Изработена копија на вовчето Кирчо

- Завод за заштита
на културноисториски
споменици

- Завод за заштита
на културноисториски
споменици

- Консултантски
куќи

Партнери

Започнат проектот за ревитализација на Kитино кале
(прва фаза - се бара инвеститор/донатор/јавно-приватно партнерство)

Подрезултат

Резултат 1.1:

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

1.2.6. Промовиран и
афирмиран проектот
„Вовчето Кирчо“
(изработка на виртуелна
презентација – виртуелен
музеј, промотивни и
едукативни материјали на
три јазици)

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

1.2.5. Најден оператор за
организирање туристички
тури (со задолжение да
организира минимум
по две туристички тури
неделно за разгледување на
градот)

1.2.4. Изработена копија на
вовчето Кирчо

1.2.3. Изработен проект за
копија на вовчето

1.2.2. Вовчето Кирчо е
ревитализирано

ноември
2012

- Избрана
фирма согласно
законските
прописи

- Министерство за
културa
- Медиуми
(локални и
национални)
- Бизнис сектор

март
2014

мај
2013

мај
2012

- Избрани фирми
за изработка
на техничката
документација

- Туристички
оперотори
- Туристички
агенции
- Невладин сектор
- Приватен сектор

јуни
2012

- Фирма избрана
согласно
законските
прописи

тековно,
секоја
година

октомври
2013

април
2013

септември
2012

октомври
2012

- Изработена веб-страница која
служи како виртуелен музеј
- пет соопштенија на ТВ и
локалните радија во текот на
еден месец
- едно соопштение месечно во
национален медиум
- изработени промотивни и
едукативни материјали на три
јазици

Потпишан договор за
имплементација на проектот
„Туристички тури“

Изработена копија на вовчето
Кирчо

Готов проект (техничка
документација) за изработка на
копија на вовчето Кирчо

Реализиран основниот проект
за ревитализација на вовчето
Кирчо

Носител

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичeво

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

1.3.1. Изработен проект за
реновирање и адаптација
на просторот (варосување,
гипс картони, глетување,
поправка на греењето,
електрична инсталација,
бина)

1.3.2. Технички опремена
сала за кино и театарски
претстави (платно, завеси,
озвучување, осветлување)

1.3.3. Уреден простор
за ликовна галерија
(осветлување, поставување
на паноа за изложување)

1.3.4. Техничко опремување
на компјутерска
лабораторија во
Работничкиот универзитет
(10 десктопови , три
лаптопови, проектор)

1.3.5. Набавени нови
книги за потребите на
библиотеката
(100 бестселери)

- Центар за
култура „Кочо
Рацин“
- Минстерство за
култура
- Бизнис сектор

- Центар за
култура „Кочо
Рацин“
- Минстерство за
култура
- Бизнис сектор
- Центар за
култура „Кочо
Рацин“
- Минстерство за
култура
- Бизнис сектор
- Центар за
култура „Кочо
Рацин“
- Минстерство за
култура
- Бизнис сектор

- Центар за
култура „Кочо
Рацин“
- Минстерство за
култура
- Бизнис сектор

Партнери

мај
2012

мај
2012

мај
2012

мај
2012

мај
2012

септември
2012

септември
2012

септември
2012

септември
2012

јули
2012

Временска рамка
почеток
крај

Купени 100 книги (бестселери)

Купени 10 десктопови, три
лаптопови и еден проектор

Поставени 40 паноа и
осветлување на истите

- Набавени два проектори
- набавено едно ново
озвучување (сараунд систем)
- заменети 100 сијалици со нови
штедливи

- Готов основен проект за
реновирање и адаптирање на
просторот
- потпишан договор за
изведување на работите со
најповолниот изведувач

Индикатори

Центарот за култура „Kочо Рацин “ опремен како мултимедијален центар

Подрезултат

Резултат 1.3.

1.4.2. Реновиран и
адаптиран внатрешниот
простор (варосување,
реставрација на некои од
поставките)

1.4.1. Набавена техничка
опрема (еден проектор,
едно сараунд озвучување)

Подрезултат

Резултат 1.4.

ЕЛС
Кичево

ЕЛС
Кичево

Носител

- Музеј на Западна
Македонија во НОВ
- Министерство за
култура
- Бизнис сектор

- Музеј на Западна
Македонија во НОВ
- Министерство за
култура
- Бизнис сектор

Партнери

мај
2012

мај
2012

септември
2012

септември
2012

Временска рамка
почеток
крај

Варосан Музејот на Западна
Македонија во НОВ и
реставрација на одредени
поставки

Купен еден проектор и едно
сараунд озвучување

Индикатори

Музејот на Западна Македонија во НОВ е технички опремен

Други ресурси

Извори на финансирање

Временска рамка

Резултати

Носител
Партнери

Опис на стратешката цел

Стратешка цел 2:

2012-2016
Буџет на Општина Кичево, проекти на невладиниот сектор, донации на приватни
фирми
Уметници од Општина Кичево, медиуми, културни институции, граѓански сектор,
граѓани

Општина Кичево
Бизнис сектор, граѓански сектор во Општина Кичево
1.1. Мапирање на културно-туристичките потенцијали на општината
1.2. Унапредена комуникацијата помеѓу општината и граѓаните и зголемено
учеството на граѓаните во културниот живот
1.3. Изработени програми базирани на потребите на граѓаните, а во однос на
потребите за кино, музеј, театар, читална и библиотека
1.4. Унапредена комуникацијата со локалните медиуми во однос на промоцијата на
културните настани
1.5. Зголемена дистрибуцијата на информациите за културните настани
1.6. Зголемена препознатливоста на Кичевската ликовна колонија
1.7. Поддржани активностите на независните културни уметници

Планирањето, промоцијата и афирмацијата на културните вредности се
приоритетни за остварување на зацртаните културни политики. Тоа ќе се оствари
преку креирање на програми за културните институции и јавниот простор кои се
одраз на потребите на граѓаните на Општина Кичево.

Афирмација на културните вредности преку културни содржини кои се
одраз на потребите на граѓаните

Општина
Кичево
Општна
Кичево

2.1.3. Одредени локации за
билбордите во градот

2.1.4. Испечатени пет
билборди, 2000 брошури,
100 патокази
Општина
Кичево

Општина
Кичево

2.1.2. Изработено идејно
решение за пакет на
производи – билборди,
брошури, патокази

2.1.5. Поставени пет
билборди и 100 патокази;
дистрибуирани брошури

- Сектор за јавни
дејности,
- Културни
институции
- Бизнис сектор

Сектор за
урбанизам
на Општина
Кичево

2.1.1. Изработена анализа
на културно-туристичките
потенцијали на градот

август
2012

Бизнис сектор
- Општина Кичево
- Волонтери на
невладиниот
сектор

јуни
2012

мај
2012

мај
2012

ноември
2012

август
2012

август
2012

јули
2012

јуни
2012

Временска рамка
почеток
крај

јули
2012

- Бизнис сектор
- Културни
институции

Партнери

Носител

- Број на поставени билборди
- број на поставени патокази
- број на дистрибуирани
брошури

- Број на испечатени билборди
- број на испечатени брошури
- број на изработени патокази

Број на локации за поставување
на билбордите

- Број на билборди
- број на брошури
- број на новопоставена
вертикална сигнализација

Број на културно-туристички
потенцијали во градот

Индикатори

Мапирање на културно-туристичките потенцијали на градот

Подрезултат

Резултат 2.1:

Општина
Кичево

2.2.2. Реализирање средби
со граѓаните, еднаш
месечно на теми од значење
за граѓаните
- Месни заедници
- Невладин сектор

- Невладин сектор
- Месни заедници

Партнери

мај
2012

мај
2012

тековно,
секоја
година

тековно,
секоја
година

Временска рамка
почеток
крај

- Број на реализирани средби
- задоволство на граѓаните од
нивото на комуникацијата на
средбите и подоцна

- Број на организирани трибини,
работилници, советувања
- степен на задоволство
на граѓаните од нивото на
комуникацијата со општината

Индикатори

Носител

-Културните
институции
- Општина
Кичево

Општина
Кичево

Подрезултат

2.3.1. Спроведена анкета и
анализа на резултатите за
потребите на граѓаните во
однос на културата

2.3.2. Консултации со
експерти од соодветните
области во културата

мај
2012

јули
2012

- Невладин сектор
- Слободни
уметници
- Културни
институции

септември
2012

јули
2012

Временска рамка
почеток
крај

- Невладин сектор
- Месни заедници
- Независната
културна сцена,
уметници и
граѓани

Партнери

- Број на консултирани експерти
- степен на заинтересираност на
експертите

- Број на анкетирани лица
- степен на квалитет на анализата

Индикатори

Изработени програми за работа на културните институции базирани на потребите на
граѓаните

Општина
Кичево

2.2.1. Организирани јавни
трибини, работилници,
советувања, еднаш месечно
на теми од значење за
општината и за културниот
живот

Резултат 2.3:

Носител

Унапредена комуникацијата меѓу општината и граѓаните и зголемено учеството на
граѓаните во културниот живот

Подрезултат

Резултат 2.2:

2.4.1.Потпишан
меморандум на соработка
со локалните медиуми

Подрезултат

Резултат 2.4:

2.3.3. Изработени и
спроведени програми, пет
проекции во кино месечно
со просечна посетеност
од 100 гледачи на една
проекција, три претстави
во театар годишно со
просечна посетеност од 300
посетители, организирање
посети во музејот од
институции и училишта
– пет месечно, набавка на
нова и стручна литература,
орга-низирање литератуни
читања за државни
празници
јануари
2013

тековно,
секоја
година

Општина
Кичево

Носител

Медиуми

Партнери

почеток
на 2012

почеток
на 2012

Временска рамка
почеток
крај

- Потпишан меморандум
- број на страни кои го
потпишале меморандумот (од
страна на медиумите)

Индикатори

Унапредена комуникацијата со локалните медиуми во однос на промоцијата на
културните настани

Општина
Кичево

- Невладин сектор
- Бизнис сектор
- Културни
институции
- Слободни
уметници

- Број на организирани
кинопроекции
- број на посетители на
кинопроекција
- број на организирани претстави
- број на посетеност на претстава
- број на организирани посети во
музеј месечно
- количина на набавена
литература од сите жанрови
- број на организирани
литературни читања и степен на
посетеност и заинтересираност
- степен на задоволство кај
граѓаните

средина
на 2013

тековно,
секоја
година

- Број на неделни емисии
- број на интервјуа емитувани во
етерот

- Културни
институции
- Уметници
Центар за култура
„Кочо Рацин“

Општина
Кичево
Општина
Кичево
Бизнис
сектор

2.5.2. Изработени
културни информатори
(паноа) и поставени на
четири локации во градот

2.5.3. Изработен дигитален
културен информатор на
Центарот за култура

- Културни
институции
- Уметници
-Граѓани

Општина
Кичево
Невладин
сектор

2.5.1. Надградување на вебстраницата за културните
настани во градот и
застапеност на социјалните
мрежи

Партнери

Носител

јуни
2013

февруари
2013

јануари
2013

декември
2013

мај
2013

тековно,
секоја
година

Временска рамка
Почеток
Крај

Број на граѓани кои ја дознале
информацијата од ваквиот
дигитален информатор

Број на локации на кои се
поставени паноа

- Посетеност на веб-страницата
- број на коментари за
податоците на социјалните
мрежи

Индикатори

Зголемена дистрибуцијата на информациите за културните настани

Општина
Кичево

- Медиуми
- Културни
институции
- Уметници
- Граѓани

Подрезултат

Резултат 2.5:

2.4.2. Зголемено учество
во програмскиот дел на
медиумите (две емисии
месечно за културните
настани во градот,
интервјуа со независни
културни уметници,
со одговорни лица на
културните програми
и одговорни лица во
културните институции,
најмалку еднаш месечно)

Општина
Кичево

Општина
Кичево

2.6.1. Подобрена и
интензивирана соработката
со медиумите две недели
пред почетокот на
колонијата, три реклами
дневно на локално и
на национално ниво,
како и гостување на
организаторите во
медиумите на национално
ниво, најмалку во два од
нив

2.6.2. Изработка на
500 постери, 2 000
брошури и 5 000 флаери и
дистрибуирање низ целата
држава

2.6.3. Промовирање на
настанот на социјалните
мрежи и Интернет

Носител

- Бизнис сектор
- Невладин сектор
- Волонтери
- Донаторски куќи

- АД Тајмиште
- Медиуми
- Невладин сектор

Партнери

средина
на 2013

средина
на 2013

тековно,
секоја
година

септември
2013

Временска рамка
почеток
крај

Процент на посетеност и колку
граѓани позитивно се изразиле
за истиот

- Број на изработени постери,
брошури и флаери
- број на дистрибуирани
постери, брошури и флаери на
државно ниво

- Број на реклами дневно
- број на гостување на емисии
и број на медиумите каде
гостувале организаторите

Индикатори

Популаризацијата на Кичевската ликовна колонија е зголемена

Подрезултат

Резултат 2.6:

Носител

Општина
Кичево

2.7.1.Поддршка на културни
настани на независни
уметници (музичари,
културни уметници,
пантомимичари итн.)

- Независни
културни уметници
- Невладин сектор
- Здруженија на
граѓани

Партнери

мај
2012

тековно,
секоја
година

Временска рамка
почеток
крај
- Број на уметници
- степен на задоволство на
граѓаните

Индикатори

Поддржани активностите на независните културни уметници

Подрезултат

Резултат 2.7:

Придонес кон развојот на креативните индустрии
(претприемништво во културата)
Креативните индустрии може да станат начин на егзистенција на некои од граѓаните
во Општина Кичево како и препознатлив знак на некои делови од Општина Кичево.
Општина Кичево
Општина Вранештица, општини од микрорегионот, невладин сектор, приватен
сектор, Центар за развој на регионот
1.1. Развој и поддршка на грнчарството и други стари занаети
2012-2016
Буџет на ЕЛС Кичево, Министерство за култура и различни донатори
Грнчари и други занаетчии, медари и сл.

Стратешка цел 3:

Опис на стратешката цел

Носители

Партнери

Резултати
Временска рамка
Извори на финансии
Други ресурси

Општина
Кичево

Општина
Кичево

3.1.3. Креирање на
креативен бизнисинкубатор

3.1.4. Организирана
изложба на грнчарски
производи

Општина
Кичево
Општина
Вранештица

Општина
Кичево
Невладин
сектор

3.1.1. Мапирање на
потенцијалите кои може да
се развијат како креативни
индустрии

3.1.2. Одржани обуки
(една на четири месеци
во текот на една година)
за претприемништво во
културата (креативни
индустрии)

Носители

Подрезултат

Резултат 3.1:

- Општина
Вранештица
- Невладин сектор
- Интернационална заедница
- Донатори
- Медиуми
- Општина
Вранештица
- Грнчари

Грнчари
Невладин сектор
Бизнис сектор

- Невладин сектор
- Интернационална заедница
(Холандска
амбасада)

Партнери

јуни 2012

јуни
2012

cептември
2012

jуни
2012

тековно,
секоја
година

тековно,
секоја
година

декември
2012

септември
2012

Временска рамка
почеток
крај
Индикатори

- Број на организирани изложби
- број на посетители
- број на продадени производи

- Број на членови
- број на развиени мали бизниси

- Број на млади луѓе што ја
посетиле обуката
- степен на подобрување на
вештините
- степен на задоволство на
младите од обуката
- број на млади луѓе кои
продолжиле да се занимаваат со
грнчарство

Број на мапирани ресурси

Развој и поддршка на креативните индустрии
(пр.: грнчарство и други стари занаети)

Носители

Општина
Кичево

Општина
Кичево

Општина
Кичево

Подрезултат

3.2.1. Одржани обуки (една
на четири месеци во текот
на една година) за органски
мед

3.2.2. Помош при
мапирање на органско
производство на мед и
поврзани продукти

3.2.3. Организирана
манифестација за
промоција на медот

Резултат 3.2:

Медари

Медари

- Медари
- Невладин сектор
- Бизнис сектор

Партнери

јуни
2012

мај
2012

јуни
2012

тековно,
секоја
година

тековно,
секоја
година

декември
2012

Временска рамка
почеток
крај

- Број на потпишани
Меморандуми за соработка со
разни сектори во општината
- број на остварени состаноци
за мапирање на органско
прозиводтсво на мед и поврзани
продукти
- Број на организирани
манифестации
- број на посетители
- број на продадени производи

- Број на млади луѓе што ја
посетиле обуката
- степен на подобрување на
вештините
- бтепен на задоволство на
младите од обуката
- број на млади луѓе кои
продолжиле да се занимаваат со
медарство

Индикатори

Развој и поддршка на медот и поврзаните продукти

Општина Кичево
Граѓански сектор, меѓународни организации
4.1. Зајакнати капацитетите на општината и различните засегнати страни за
правење проекти и имплементација
4.2. Зголемени финансиските средства за култура преку алтернативни методи на
прибирање на средства
2012-2016
Буџет на ЕЛС Кичево, Министерство за култура и различни донатори
Човечки ресурси од Општина Кичево и од културните институции кои се наоѓатт
во општината

Носители
Партнери

Резултати

Временска рамка

Извори на финансии

Други ресурси

Вештините и знаењата на човечките капацитети се едни од најзначајните елементи,
ако не и есецијални предуслови за успешно имплементирање на идеите на
најразлични можни начини, а со тоа и напредок и развој на заедницата

Подобрување на локалните капацитети за менаџмент во културата

Опис на стратешката цел

Стратешка цел 4:

ЕЛС
Кичево

4.1.3. Аплицирани 10
проекти од областа на
културата годишно

Носител

ЕЛС Кичево

ЕЛС Кичево

Подрезултат

4.2.1. Организирани четири
обуки за fund-rasing

4.2.2. Формирано
партнерство помеѓу ЕЛС
Кичево, невладиниот
сектор и бизнис секторот за
општествена одговорност

мај
2012

мај
2012

септември
2013

тековно,
секоја
година

Временска рамка
почеток
крај

Поднесени 10 апликации

Организирани четири
работилници годишно

Индикатори

- Невладин сектор
- Бизнис сектор

- Невладин сектор
- Консултантски
куќи

Партнери

септември
2012

септември
2012

септември
2013

март
2013

Временска рамка
почеток
крај

Потпишан меморандум за
партнерство

Организирани 5 фонд рајзинг
обуки

Индикатори

Зголемени финансиски средства за културата преку
алтернативни методи на прибирање на средства

- Невладин сектор
- Бизнис сектор

ЕЛС
Кичево

4.1.2. Организирани обуки
за изработка на проекти
– четири работилници по
два дена годишно

Резултат 4.2:

- Невладин сектор
- Бизнис сектор
- Министерство за
култура
- Донаторски куќи
- Консултански
куќи

Партнери

Носител

Зајакнати капацитетите на општината и различните засегнати страни
за правење проекти и имплеметација

Подрезултат

Резултат 4.1:

Општина Кичево
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