


 

Што ако сите идеи се остварливи доколку во нив се инвестира 
доволно време и ресурси?
Секако дека тоа ќе го сфатите со доза на резерва се додека 
идејата не е доволно обработена, претставена како 
реалистична и аргументирана со факти.
Истото правило важи и во процесот на развивање на проекти. 

Во стрипот Коинцидентции, ќе имате шанса да одлучите за 
оправданоста на проектот на четворица протагонисти.
Дали ова сценарио е реално, планирано или само случаен 
сплет на околности проценете сами и споделете го вашето 
мислење последната страница.

САША МИО

ГОРДАНЗАНА

  Студент на ветеринарство
  25+ Меѓународни 
програми
  Поранешна одбојкарка 
  Омилен филм - Форест 
Гамп

  Бруцош на Финки
  Пракса во банка 
  Колекционер на 
друштвени игри
  Победник на Кенгур

  Матурантка во средно 
уметничко
  Академија за графички 
дизајн
  Свири труба во бенд
  Љубител на животни

  Втора година на 
Новинарство
  Дебатен клуб
  Аматерски театар
  Влогер
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Brainstorming-от заврши со поделба на обврски според 
интересите и особините на групата.
Па така, Мио се согласи да ги сработи активностите
поврзани со финансирање, статистика и бројки.
Зана го одбра делот поврзан со илустрации и
графички приказ на заедничката идеја.
Гордан ќе се погрижи за активностите насочени кон
зголемување на видливоста на проектот и односот
со надворешни соработници,
додека Саша ќе биде одговорна за организациските аспекти.
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Активности и обврски со кои ќе 
раководи Саша:

 Внатрешна комуникација 
преку алатките: Slack, Asana, Google 
Drive, Google Calendar, Mail, Zoom.

 Организација на тимски 
состаноци и водење на процес на 
brainstorm (хамер, 6 шапки, триз).

 Поставување на временски 
рокови, посочување тимски улоги 
и тимска контрола.

 Дефинирање на таргет 
групата на проектот и пресметка 
на ризиците на проектот (СВОТ 
анализа).

 Анализа на пазарот и 
откривање на соодветни успешни 
приказни од земјата и странство.

Активности и обврски со кои 
ќе раководи Мио:

 Статистички пресметки кои 
ќе допринесат до подобро 
планирање на проектот.

 Мерење фреквентност на 
посетителите на кејот (пешаци, 
велосипедисти, миленици) и 
одлучување за големината на 
соодветните патеки.

 Пресметка на цени на добра 
и услуги и креирање на детален 
буџет за проектната апликација.

 Изработка на инфо 
графикони, презентација со бројки и 
нумеричка анализа за финансиска 
оправданост на проектот.

 Изнаоѓање на извори на 
средства, соодветни донатори и 
инвеститори кои би го поддржале 
проектното решение.
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Активности и обврски со кои ќе 
раководи Зана:

 Изработка на графички 
приказ за идејните решенија на 
проектот во рамки на проектната 
апликација.

 Фотографирање и видео 
документација на сегашната 
состојба на кејот проследена со 
компаративен приказ од решението.

 Дизајнирање профили на 
социјалните мрежи преку кои тимот 
ќе ја претстави својата идеја кон 
јавноста и ќе добие соодветен 
фидбек.

 Креирање промотивен 
дигитален материјал кој ќе 
циркулира во јавноста со цел 
зголемување на видливоста на 
проектот.

 Користење на алатки од 
типот на: Adobe Illustrator, Photo-
shop, Lightroom, Premiere, Aster 
Effects, InDesign, Canva, Autocad.

Активности и обврски со кои ќе 
раководи Гордан:

 Одржување контакт со 
екстерни институции и 
соработници кои ќе бидат вклучени 
во рамки на проектот (барање на 
понуди, известување за одлуки, 
надлежни тела).

 Иницирање состаноци, 
средби и настани со засегнати 
страни во рамки на проектот.

 Активно водење на 
профилите на социјалните мрежи 
преку текстуално информирање на 
јавноста за сите активности и 
новости на тимот.

 Преточување на тимските 
идеи во текст и пополнување на 
апликациската форма за 
одобрување на средства.

 Споделување на идејата со 
цел добивање фидбек и 
усовршување на проектното 
решение.
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 Овој сликовит прирачник е наменет за сите 
потенцијални учесници на проекти кои имаат 
мало или никакво искуство со развивање на 
општествено одговорни проекти. При изработка 
на прирачникот свој придонес имаа сите 
испитаници кои несебично го пополнија анкетниот 
прашалник, сите пријатели и соработници кои 
учествуваа во развивање на идејата и сите 
активни граѓани кои со своите акции инспирираат 
позитивна промена во општеството. 

Графички дизајн: Давид Николовски
Илустрации: Дарко Ристовски
Принт: Дигипринт

Оваа активност е дел од проектот "Starting Point" 
спроведуван од Linking, Engagement, Advocacy,
Development – LEAD стипендистот Стефан Момиќ, 
финансиски поддржан од Проектот на УСАИД за 
граѓанско учество.

Оваа публикација е подготвена од страна на 
LEAD MK стипендистот Стефан Момиќ со 
поддршка на американскиот народ преку 
Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). 
Мислењата изразени во оваа публикација му 
припаѓаат на авторот и не ги изразуваат 
ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен 
развој или на Владата на Соединетите 
Американски Држави.

Што мислиш за стрипот?
Сподели го твојот став на 

следниот КјуАр Код.
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