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  Испорачлив документ 

Акроним: Градови на безбедно срце 

Име на проектот: Прекугранични Градови на безбедно срце 

 

Испорачлив документ D.2.1.1.План за комуникација&визуелна 

идентификација (Прирачник за информации и 

публицитет) 

Верзија: V.1.0 

 

Опис: Тековниот документ D.2.1.1. План за 

комуникација&визуелна идетификациаја (Прирачник 

за информации и публицитет) на проектот Безбедни 

градови за срце.  

Прирачникот за информации и публицитет претставува 

главен резултат на сите проекти во рамките ИПА 

Програмата за прекугранична соработка CCI 2014 TC 16 

I5CB 009. 

Целта на Прирачникот за публицитет е широката 

дисеминација на проектот и неговите резултати. 

Прирачникотќе придонесе за ефектива комуникација 

помеѓу партнерите во проектот. 

Клучни зборови: Градови на безбедно срце, Информација, Публицитет, 

План за дисеминација, Визуелен идентитет, 

Прекугранично здравство, Здравство, Здравствена 

грижа, ИПА Програма за прекугранична 

соработка,Европска Унија, Солун, Каламарија, Охрид 

Целна публика 
Сопствени

к 

Опис/Цел Публика 

Главен 

корисник 

Планот за комуникација е стратешка 

алатка која има за цел широка 

дисеминација на проектот и 

неговите резултати. 

 

Заинтересирани страни: 

спонзорот на проектот, 

високото раководство и 

проектниот тим. 
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НАПОМЕНА 

Оваа публикација е создадена со финансиска поддршка на Европската Унија. За 

содржината на публикацијата целосна одговорност носи Четвртиот оддел за 

здравје на Македонија и Тракија и во никој случај не може да се смета дека ги 

претставува ставовите на Европската Унија, земјите учеснички, Управниот орган 

и Заедничкиот секретаријат. 

 

 

Партнери на  проектот 

Улога Име на партнер Земја 

Главен корисник 4-отОддел за здравје на Македонија и 

Тракија 

Грција 

Корисник партнер 

бр2   

Општина Каламарија Грција 

Корисник партнер 

бр3 

Институт за превенција, лекување и 

рехабилитација на кардиоваскуларни 

заболувања Св. Стефан Охрид 

 

Република 

Северна 

Македонија 

Корисник партнер 

бр4 

Јавна Здравствена Институција-

Здравствен дом Охрид 

Република 

Северна 

Македонија 
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Кратенки 
AF:(Application Form)Формулар за аплицирање 

CB: (Cross Border) Прекугранична област 

JoB: (Justification of Budget) Оправдување на буџетот 

JS: (Joint Secretariat) Заеднички секретаријат 

LB: (Lead Beneficiary) Главен корисник 

MA: (Managing Authority) Управен орган 

PB: (Partner Beneficiary) Корисник партнер 

STPP: (Start-up Time Plan and Procurment Plan) Почетен план и План за набавки 

WBS: (Work Breakdown structure) Распределба на работата 

  

Кратка презентација на програмата 

CCI 2014 TC 16 I5CB 009  програмата за прекугранична соработка на Interreg IPA   

беше одобрена од Европската комисија на 6 август 2015 година со одлука С 

(2015) 5655. Вкупниот буџет наменет за програмата е 45.470.066,00 €, од кој 

38.649.552,00 € (85%) се средства обезбедени од Европската Унијата,а 

остатокот,6.820.514,00 € (15%),се средства обезбедени од националните 

партнери. 

Програмата ги опфаќа регионите на NUTSIII долж границата на двете земји: 

Флорина, Пела, Килкис и Серес, Солун на грчка страна и Пелагонија, Вардар, 

Југоисток и Југозапад од Република Северна Македонија. Програмата е 

изградена врз следните три приоритетни оски: (1) развој и поддршка на 

локалната економија, (2) заштита на животната средина и транспорт  (3) 

техничка поддршка 
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1 Вовед 

Испорачливиот документ D.2.1.1.  План за комуникација и визуелна 

идентификација на проектот (Прирачник за информации и публицитет е дел од 

договорот No 109/2019, за техничка поддршка на 4-от Оддел за здравје на 

Македонија и Тракија за проектот Градови на безбедно срце, во рамките на 

прекуграничната програма за соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 009 на Interreg IPA, 

помеѓу 4-от Оддел за здравје на Македонија и Тракија и Приватната Консултантска 

Компанија planO2. 

Прирачникот за информации и публицитет претставува главен испорачлив 

документ за сите проекти во рамки на Програмата за прекугранична соработка CCI 

2014 TC 16 I5CB 009 на Interreg IPA и е стратешка алатка која има за цел широка 

дисеминација и сензибилизација на проектот и неговите резултати. Придонесува 

за ефективна комуникација помеѓу партнерите во проектот, следејќи ги насоките 

на Прирачникот за информации и публицитет обезбеден од програмата. 

 

Планот за комуникација (прирачник за информации и публицитет - во 

понатамошниот текст ПИП) претставува динамична алатка прилагодена на 

ефективноста на проектните активности за информации и публицитет, како и на 

нејзиното внатрешно и надворешно опкружување.Прилагодувањата варираат во 

зависност од промените на буџетот или додавањето / отстранувањето на 

активностите во рамките на пошироката цел на прорачникот. 

 

Целта на ПИП е организирање на информациите и дисеминацијата на 

активностите и резултатите од проектот Градови на безбедно срце. Главната цел 

на проектот е подобрување на превентивната здравствена заштита и социјалните 

услуги на децата и постарата популација во регионите во кои ќе се спроведува 

проектот. 
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2 Стратегија на информирање и прирачник за публицитет 

 

Планот за комуникација (Прирачник за информации и публицитет) е клучен 

испорачлив документ за сите проекти кои се дел од Програмата за прекугранична 

соработкаIPA CCI 2014 TC 16 I5CB 009, какои стратешка алатка со цел да се зголеми 

свеста за проектот и за дисеминација на неговите резултати, насочени кон 

заедницата, како и на специфичните групи. 

Прирачникот за информации и публицитет на проектот Градови на безбедно срце 

претставува главна алатка за планирање и спроведување на сите активности за 

дисеминација на проектот. Истовремено, тој придонесува за обезбедување на 

ефикасна комуникација помеѓу партнерите во проектот. 

Усвоената стратегија се приближува кон Планот за комуникација како деловен 

план кој има внатрешно и надворешно опкружување, методологија, стратегија, 

цели, алатки, индикатори, алтернативи и корективни активности. 

За да се совпадне со стратегијата и целите на комуникацијата, ПИП треба да 

одговори на неколку предизвици: 

 Применување на научените лекции од други проекти за територијална 

соработка 

 Прекуграничната природа на програмата 

 Адресирање на цели со многу различни нивоа за предметот 

Генерално, врската помеѓу развојот и имплементацијата на ПИП е комплицирана 

и динамична процедура која бара постојано следење за да се обезбеди правилно 

дејство во вистинско време. Покрај тоа, комуникациската стратегија треба да ги 

исполнува следните критериуми: 

 Специјализирана комуникација за секоја цел, добиена преку 

персонализирани алатки и активности 

  Кохерентни, интегрирани и синергични активности со конкретни и 

позитивни резултати на територијата 

 Лесен, ефективен и транспарентен јазик кој има за цел да го информира, но 

и истовремено да го "премости јазот" меѓу институциите и граѓаните на ЕУ 

и надвор од ЕУ; 

 Клучни пораки кои ги земаат во предвид разликите во јазикот, културата, 

религијата, општеството итн. 

 Активна соработка со учесниците преку методите на учество во 

планирањето; 

 Широка дисеминација преку традиционални и иновативни канали 
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 Напречениот пристап (односи со јавноста, прес-службата) има за цел да го 

информира јавното мислење за позитивниот придонес на Европската унија. 
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3 Цели 

3.1 Општи комуникациски цели 

Целите на комуникацијата се во согласност со специфичните цели на проектот 

Градови на безбедно срце и  со стратегијата на Програмата за прекугранична 

соработка на Interreg IPA CCI 2014 TC 16 I5CB 009 и тоа: 

 Подигање на општата свест кон проектот Градови на безбедно срце, 

неговите активности и неговото потенцијално влијание во 

прекуграничната област. 

o   Подигање посебно внимание на учесниците, креаторите на политики 

и одлуки на проектот како важен инструмент во корист на програмската 

област. 

o     Овозможување на широката јавност да биде свесна  за резултатите и 

придобивките постигнати од проектот 

o Воспоставување на позитивна атмосфера за прифаќање на проектот и 

мобилизација на целни групи, со цел зголемување на учеството во 

проектните активности. 

 Демонстрирање на улогата на ЕУ и обезбедување транспарентност во 

врска со користењето на јавните средства 

o Наведување на придонесот на ЕУ фондовите за проектот и нагласување 

на додадената вредност за општеството. 

o Прикажување каде и како се трошат ЕУ парите како и конкретните 

достигнувања на проектните активности. 

 

3.2 Целна публика 

Целната публика се групите на кои што проектот Градови на безбедно срце им се 

обраќа. Некои од нив се цел на внатрешна комуникација а други се надвор од 

структурата на проектот. Главната целна публика за проектот Градови на безбедно 

срце се: 

 Заинтересирани страни за подобрување на превентивната здравствена 

заштита на локално, регионално, национално ниво 

 Претставници на сите локални, регионални и национални власти во 

прекуграничната област 

 Локални, регионални, национални, европски,  и специјализирани медиуми 

 Медицински персонал 

 Пошироката јавност 
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3.3 Специфични цели 

Општата цел на проектот Градови на безбедно срце, се постави поради 

зголемувањето на бројот на срцеви удари кои се надвор од болниците. За овие 

случаи да бидат ефикасно менаџирани и пациентот да е спасен од трајни 

последици дури и смрт, се одредени специфични цели. 

Во овој контекст, особено е важно да се развие комуникациска стратегија која ќе 

го максимизира пристапот до придобивките од проектните активности преку 

мерките за информирање и публицитет. 

Во однос на свеста Да се промовира улогата на прекуграничниот проект во 

областа Грција - Република Северна Македонија  

Да се промовираат придобивките за луѓето од прекугран

ичната област како резултат на имплементацијата на про

ектот 

Во однос на 

промовирање на 

улогата на ЕУ 

Да се промовира улогата на европското финансирање 

кон секојдневните проблеми на граѓаните 

Да се идентификува придонесот на проектот Градови на 

безбедно срце, за подобрувањето на превентивната здра

вствена заштита и социјалните услуги на прекуграничнат

а област. 

Имајќи ги во предвид овие причини комуникациската стратегија мора : 

  да го промовира проектот и неговите резултати до пошироката јавност и 

до сите релевантни засегнати страни, 

 да доставува соодветни информации за проектот, неговата улога и 

придобивките за корисниците, 

 да ги нагласи конкретните влијанија од имплементацијата на проектот во 

секторите Здравство, Здравствената заштита, во соработката за 

подобрување на животниот стандард на локалното население и знаење 

што произлегуваат од извршувањето на проектот, 

 да воспостави партнерски канал помеѓу засегнатите страни во областа 

 да ги подобри напорите за исчезнување на потенцијалните негативни 

ефекти на граници во квалитетот на живот 

  да нагласи краткорочни, среднорочни и долгорочни бенефиции кои ќе 

произлезат од спроведувањето на проектот 
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3.4 Активности по целна публика 

Информациите  што ќе се обезбедат и публицитетот што ќе биде насочен кон 

различни целни групи ќе се диференцираат врз основа на нивните потреби, како 

и нивните уникатни карактеристики. Покрај тоа, специфичните цели на ПИП се 

разликуваат во зависност од целните групи. 
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Целна публика Специфични цели Информација/Порака Цели/Очекуван резултат 

 

Засегнати страни во 

секторот за здравство 

(локални, регионални, 

национални) 

Запознавање со проектот, поддршка и учество 

во постигнувањето на своите цели. 

Проверка на другите потенцијали за 

територијална соработка 

Постапување како информациски 

мултипликатори, промовирајќи го 

спроведувањето на проектот 

Потенцијалот за територијална 

соработка во здраствениот сектор 

Дисеминација и разбирање на деталите на проектот 

Поддршка на проектот и дизајнирање на нови 

проекти во поголем обем 

 

 

Локални, регионални, 

национални власти 

Запознавање со проектот, поддршка и развој 

на дополнителни придобивки. 

Проверка на потенцијалот за вертикална 

територијална соработка 

Постапување како информациски 

мултипликатори промовирајќи го 

спроведувањето на проектот. 

Потенцијалот за соработка на 

полето на превентивни здраствени 

услуги 

Подобрувајќи го квалитетот на 

живот 

 

Обезбедувањена информациии сензибилизација 

насубјектите и на локалното општество 

Обезбедување на синергија за информации 

Искористување на опсегот и предметот за кој 

субјектите и партнерите се одговорни за создавање 

на мрежи и стратешка соработка во корист на 

постигнувањето на целите на проектот. 

Масовни медиуми 

(локални, регионални, 

национални, европски и 

специјализирани медиуми, 

прес, радио, телевизија и 

електронски медиуми) 

 

Вклучување во стратегијата за десеминација 

Трансформирање во мултипликатори на 

публицитет 

Инволвирање како набљудувачи на 

транспарентност 

Информации за проектот, неговите 

придобивки и очекуваните 

резултати. 

Редовно доставување до медиумите интересни 

вести за проектот. 

Учество во јавното информирање за настани и 

активности поврзани со проектот 

Обезбедување на прецизност, јасност и доверливост 

во врска со информациите поврзани со проектот 

Промоција на резултатите од спроведувањето на 

проектот. 

Категоризација на вести и промоција со соодветни 

медиуми (на локално или национално ниво) 

Поддршка за иницијативата преземена од проектот 

Транспарентност во врска со управувањето на 

ресурсите на Европската унија 
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Општата јавност Промовирање на придобивките од 

прекуграничната соработка во здравствениот 

сектор и неговите резултати 

 

Информации за проектот, неговите 

придобивки и очекуваните 

резултати во врска со примарната и 

вонредната здравствена заштита 

Промоција на резултатите и придобивките од 

спроведувањето на проектот преку истакнување на 

добрите практики  

Промовирање на социјално-економското влијание 

на проектот 

Зголемување на знаењето на јавноста за проектот и 

поддршка на иницијативата 

Транспарентност во врска со управувањето со 

ресурсите на Европската унија 

Медицински персонал и 

медицински сестри 

Вклучување на медицински персонал во 

спроведувањето на проектот и инспирирање 

на нов вид на превентивна здравствена 

заштита. 

Поттикнување на вработените да бидат 

приврзаници на целите и активностите на 

проектот 

Дисеминација на резултатите од страна на 

медицинскиот персонал. 

Информации за проектот, 

придобвки и очекувани резултати. 

 

Вклученост на медицинскиот персонал 

Инспирирање за учество во создавањето нова 

димензија во секојдневната работа 

Зголемување на нивното знаење преку 

прекугранична соработка со секторот за здравство 
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4 Комуникациски активности 

4.1 Категории на интервенција 

Интервенциите од Прирачникот за информации и публицитет се поделени во три 

категории: 

I. Институционална комуникација 

 Визуелна идентификација и координирана слика 

 Информативен материјал и надворешна комуникација 

 Внатрешна комуникација и веб страна базирана на ICT и иновативни 

решенија 

II. Односи со јавноста 

 Прес 

 Настани, конференции, работилници 

 Изложби, спонзорства 

III. Маркетинг комуникација 

 Реклама 

 Видеа, пофалби 

 Промотивен материјал 

 

4.2 Достапни алатки 

Имплементацијата на стратегијата е силно поврзана со специфичните 

комуникациски алатки. Овие алатки се користат во зависност од целните групи и 

целта на секоја кампања. Главните комуникациски алатки кои ќе се користат се: 

 

 Печатен материјал 

 Маркетинг материјал 

 Веб страна 

 Видео запис 

 Социјални медиуми 

 Статии (печатени и електронски)соопштенија 

 Настани за комуникации, семинари, еднодневни конференциии , итн.  
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4.3 Препорачани алатки за комуникација 

 

Алатките што ќе се користат за промовирање и објавување на проектот Градови 

на Безбедно Срце ќе бидат прилагодени на специфичните потреби на 

специфичните групи и поединци кои што се целни групи на проектот. Во секој 

случај, комуникациската стратегија за промоција и публицитет вклучува употреба 

на три категории на информациски алатки 

 Масовни медиуми весници, списанија, радио, телевизија, надворешно 

рекламирање , интернет. 

 Промовирање на активностите преку брошури, билтени, соопштенија за 

печатот, статии, ТВ и радио продукција, документарци. 

 Дирекни комуникациски активности  информативни центри, извештаи, 

конференции, телефонски центри, специјални настани и активности, 

мобилни информативни единици. 

Комбинацијата на различни медиумски и комуникациски алатки е неопходна за да 

се обезбеди ефикасна комуникација на пораките. Дизајнот и имплементацијата на 

многу информативни активности треба да се засноваат на клучните принципи на 

комуникација што се дискутирани погоре, со што се придонесува кон 

подобрување на ефикасноста на информациите и задоволување на потребите на 

целните групи.  Во оваа рамка, се предлага да се користат следните алатки: 

Информативен материјал (Постери, Брошури, Информативни пакетчиња) 

Употребата на печатени и електронски материјали е важен начин да се обезбедат 

информации за целните групи. Дизајнот и дистрибуцијата на информативниот 

материјал треба да биде таков што ќе им овозможи на јавноста да го разбере и 

прифати проектот. Овие алатки се дополнети со други активности за публицитет. 

Очекуваниот резултат од дистрибуцијата на информативниот материјал е да се 

информира јавноста, да се подигне свеста кај јавноста и заинтересираните групи, 

да се промовира идејата за проектот, неговите цели и активности, како и 

дисеминација на резултатите до засегнатите страни и општата јавноста. 

Печат и статии 

Печатот (весници и списанија) е средство за обезбедување дневна видливост на 

национално, регионално и локално ниво. Може да се користат интервјуа и општи 

извештаи. Јазикот треба да биде едноставен за да може лесно да се разбере од 

просечниот читач. Во врска со покриеноста на весникот, се предлага да се 

направат записи за весници со голем тираж, со цел да се зголеми ефикасноста на 

информативната кампања. Подеднакво важна е и употребата на огласи или 

пофалби во специјализирани весници кои главно се насочени кон професионалци. 
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Соопштенијата за печатот се форма на периодични информации за напредокот на 

проектот и неговите активности. 

Аудиовизуелен материјал 

Аудиовизуелниот материјал е еден од најважните алатки за информирање и 

промоција. Неговата употреба гарантира дека идејата и пораките на проектот ќе 

допрат на едноставен и разбирлив начин за пошироката јавност и целните групи. 

Употребата на оптички и акустични алатки ја зголемува убедливоста и ја прави 

пораката поинтересна и поразбирлива.  

Според "Interreg in motion"- водич за видео продукција, креиран од INTERACT за 

Interregво Јули 2017 година, употребата на видео како алатка за промоција е 

апсолутно неопходна и способна да ги пренесе целите на проектот на паметен, 

модерен, економичен и забавен начин. 

Социјални медиуми 

Користењето на социјални мрежи им нуди на корисниците потенцијал и 

флексибилност. Придобивките од правилната употреба на социјалните мрежи се 

многу:   

 способност за создавање широк спектар на социјални врски 

 способноста да се создадат врски со многу голем број луѓе, бидејќи 

интернетот привлекува многу луѓе од целиот свет 

 избор помеѓу голем број на социјални групи и пребарување на група која 

најдобро ќе ги изрази корисниците 

 способност за пребарување и наоѓање содржини (фотографии, видеа, итн.) 

На кои корисниците не можат поинаку да пристапат 

 непосредно ажурирање на сè што се случува во проектот и во областа, 

бидејќи вестите брзо се шират меѓу интернет корисниците 

 Можност за создавање врски со луѓе кои може да бидатдалеку, бидејќи 

интернетот ги елиминира растојанијата 

 

Употребата на социјални мрежи како што се Фејсбук, Твитер итн. како платформа 

за соработка ги поврзува организациите низ целиот свет. Овие алатки ја 

доведуваат технологијата во контакт со бизниси и организации, ги поврзуваат 

луѓето со информации, создаваат нови потенцијални правци на пазарот, ја 

подобруваат комуникацијата со целните групи и помагаат да се шири брендот на 

проектот. 
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4.4 Задачи за информирање и публицитет 

Работниот пакет 2 "Комуникација и дисеминација" претставува битен дел од 

проектот, имајќи предвид дека неговото промовирање и промовирањето на 

активностите се клучни за успехот на проектот. 

Предмет на Работниот пакет 2 е планирање на комуникациската стратегија на 

проектот Градови на безбедно срце, вклучувајќи и интегриран збир на активности 

и алатки во однос на целите што треба да се постигнат. Планирање и спроведување 

на активности за информирање и публицитет за промоција на концептот на 

проектот, целите, активностите и резултатите. Главната цел во рамките на овој 

работен пакет е формирање на интегриран бренд на проектот, со цел да стане 

јасен и препознатлив како збир на интервенции за надградба на услугите за 

примарна и итна нега во соодветната област. 

Дополнително, Работниот Пакет 2 има за цел: 

 Да ја нагласи улогата и додадената вредност на Програмата за 

прекугранична соработка на CCI 2014 TC 16 I5CB 009 и Европската Унија за 

подобрување на обезбедувањето висок квалитет на превентивна 

здравствена заштита во прекуграничната област 

 Да обезбеди транспарентност 

 Промовирање на позитивна јавна распределба кон прифаќање на проектот 

и мобилизација на целната публика, со цел да се зголеми учеството во 

интервенциите и активностите на проектот Градови на безбедно срце. 

Работниот пакет 2 ги вклучува и следните дејства: 

 детално планирање и имплементација на комуникациската стратегија на 

проектот, најважно развој на План за комуникација (прирачник за 

информации и публицитет) 

 Развивање на визуелен идентитет за проектот 

 Планирање и развивање на повеќејазичен информативен материјал за 

проектот кој ќе биде наменет за локалното население во областа на 

интервенција и ќе вклучува: 1.000 информативни картички, како и 100 во 

Браиловиот систем кој се фокусира на луѓе со оштетен вид, 800 

информативни прибори, кои се состојат од папка, тетратка, пенкало и 

двојазична брошура, 6 банери , 300 тројазични брошури од 8 страници за  

резултатите од проектот 

 Дистрибуција на гореспоменатиот информативен материјал 

  Планирање и организација на серија отворени информативни активности, 

особено 

o Два  отворени информативни денови од кои еден во Грција 
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o Еднодневна завршна конференција за промоција на резултатите од 

проектот на широката јавност во Солун 

o Еднодневна прес-конференција за отварање во Солун 

o Еднодневна прес-конференција за отварање во Охрид 

o Еднодневна завршна конференција за презентирање на резултатите од 

проектот на широката јавност во Охрид 

o Еден отворен информативен ден во Охрид 

 Изработка на 5-минутното видео, за промоција на резултатите на проектот 

и резултатите во целокупната област на CB, како и едноминутно teaser 

видео 

 Креирање и објавување десет статии во локален печат за промоција на 

проектната идеја, активности,и резултати, нагласувајќи го создавањето на 

ПИП (6 во Грција и 4 во Република Северна Македонија) 

 Развој и ажурирање на веб страната на проектот која ќе биде поставена на 

три јазици, за да ја информира јавноста за спроведувањето на планот, 

активностите и сл, во текот на неговото времетраење. 

 

Цели и очекувани резултати 

Главната цел на овој работен пакет е да се обезбеди публицитет и промоција на 

проектната идеја, цели, активности и резултати на териториите на партнерите и 

надвор од нив. 

Покрај тоа, преку спроведување на горенаведените акции, очекуваните резултати 

се следните: 

 

 Идентификација на оние кои се вклучени во проектот,  засегнати страни, 

целни групи и потенцијални корисници. Обезбедување на детални 

информации во врска со проектната идеја, цели, активности и резултати. 

 Развој на комуникациска стратегија која е базирана на принципите и 

правилата на Водичот за информации и публицитет на програмата, како и 

комуникација и дисеминација на целите поставени од Проектот за Градови 

на безбедно срце 

 Дисеминација на проектните активности и резултати во и надвор од 

програмската област 

 Поголема видливост на самиот проект, како и на неговите главни резултати 

 Нагласување на придобивките од програмата за прекуграничната област, 

како и на потребата од финансирање од ЕУ 
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Задача 1 План за комуникација (Прирачник за информации и публицитет)  

Краток опис Планот за комуникација (прирачник за информации и публицитет - во понатамошниот текст ПИП) претставува динамична 

алатка прилагодена на ефективноста на проектните информации и активностите за публицитет, како и на нејзиното 

внатрешно и надворешно опкружување. Прилагодувањата варираат во зависност од промените на буџетот или додавањето 

/ отстранувањето на активностите во рамките на пошироката цел на Прирачникот. 

Вклучени партнери LB 

Корисници /целни групи Проектен тим 

Проценето времетраење 20.06.2019-05.07.2019 

Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улога на корисниците LB 

ќе биде одговорен за развој и комуникација на Планот за комуникација со партнерите во проектот 

Улогата на корисниците во однос на 

испорачливоста 

LB 

Развој и комуникација на  D2.1.1.План за комуникација 

Клучни Точки 

Фактори за успех Непосредното извршување на обврските, усогласеност со дизајнот на комуникацијата, атрактивноста на концептната идеја 

и дизајнерската филозофија ќе обезбедат долгорочна видливост на проектот. 

 

Главни настани - Навремена подготовка на визуелниот идентитет на проектот 

Индикатори на евалуација -Презентација на стратегијата на состанокот на партнери 

-Усогласеност со водичот за информации и публицитет на програмата и развој на заеднички, модерен, промотивен и 

ефективен визуелен идентитет 

-Месец за завршување дизајнот 

- Стратегијата на проектот ќе биде презентирана на почетокот на  состанокот на партнерот 

 

Мултипликатори - Искористување на идентитетот на проектот од сите партнери и проектниот тим 
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Задача 2.  Развој на визуелен идентитет на проектот Градови на безбедно Срце 

Краток опис Дизајнот на информативниот и рекламниот материјал на проектот "Градови на безбедно Срце" бара дизајн и развој на 

визуелена идентификација, кој вклучува дизајн на лого, графички приказ и идентитетот (брендот) на проектот. Сепак, со 

оглед на фактот дека сите проекти спроведени во рамките на Програмите за европска територијална соработка мора да се 

усогласат со низа правила за комуникација,носи ограничена рамка на опции, но значително ја зголемува неговата 

видливост. 

Оваа активност вклучува дизајн на логото, слоган и презентација на насоките за графичкиот приказ на проектот. 

Инволвирани партнери LB 

Корисници /целни групи Проектен тим 

Проценето времетраење 20.06.2019-05.07.2019 

Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улогата на корисниците LB 

Ќе биде одговорен за дизајнирање на логото, предлагање слогани и наведување на насоките на дизајнерската филозофија 

на проектот. 

Улогата на корисниците во однос на 

испорачливоста 

D.2.1.1.B Лого на проектот 

Насоки за графичкиот дизајн и филозофијата 

Клучни точки 

Фактори за успех Навремено извршување на обврските, усогласеност со комуникативниот дизајн, атрактивноста на концептната идеја и 

дизајнерската филозофија ќе обезбедат долгорочна видливост на проектот 

 

Главни настани - Навремена подготовка на визуелниот идентитет на проектот 

Индикатори на евалуација -Презентација на стратегијата на состанокот на партнери 

-Усогласеност со водичот за информации и публицитет на програмата и развој на заеднички, модерен, промотивен и 

ефективен визуелен идентитет 
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-Месец за завршување на проектот 

- Стратегијата на проектот ќе биде презентирана на почетокот на состанокот на партнерот 

Мултипликатори - Искористување на идентитетот на проектот од сите партнери и проектниот тим 

 

Задача 3Дизајн и изработка на повеѓејазичен информативен материјал за проектот Градови на Безбедно Срце 

Краток опис Акцијата вклучува подготовка и производство на повеќејазичен комуникациски материјал во двете земји, со цел 

промовирање и објавување на проектот, како и неговите активности и резултати во прекуграничната област, 

користејќи традиционални и модерни алатки. 

Активноста вклучува разгледници, информативен пакет (папка, тетратка, пенкало, брошури), банери, тријазична 

брошура со резултати од проектот. 

Инволвирани партнери LB 

Корисници /Целни групи -Засегнати страни за подобрување на превентивната здравствена заштита на локално, регионално, национално 

ниво 

- Претставници на сите локални, регионални и национални власти во прекуграничната област 

-Медицински персонал 

-Општата јавност 

Проценето времетраење 20.06.2019-20.02.2020 

Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улогата на корисниците LB ќе биде одговорен за подготовка на информативниот и рекламниотматеријалнапроектот 

Улогатанакорисницитевоодноснаиспорачливоста LBD.2.1.2. Α Разгледници(1,000) 

D.2.1.2.Β Разгледници во Брајова азбука (100) 

D.2.1.2.C Информативни пакети (600) 

D.2.1.2.D Банери (4) 

D.2.1.2.Ε Брошура за резултатите од проектот (300) 

Клучни точки 
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Фактори за успех Непосредниот дизајн и производство на материјали,, усогласеноста  дизајнот на комуникацијата и атрактивноста 

на концептот со дизајнерската филозофија (содржина и визуелизација) ќе обезбедат долгорочна видливост на 

проектот. 

Главни настани -Навремена подготовка на проектните информации  ирекламниот материјал 

- Навремена подготовка на информативни пакети за закажани настани 

Индикатори на евалуација - Усогласеност со водичот за информации и публицитет на програмата и заеднички визуелен идентитет на 

индивидуалните испораки 

- Број на корисници 

-Точки за дисеминација 

Мултипликатори - точки на дисеминација и други засегнати страни 
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Задача 4 Организирање на информации и настани за десеминација 

Краток опис Активноста се однесува на организирање на две прес-конференции за презентација и промовирање на проектот преку 

локалните медиуми, две еднодневни завршни конференции за промовирање на резултатите од проектот на широката 

јавност и три отворени информативни денови од кои еден со наслов "Креирање на Градови на безбедно срце" кои се 

обраќаат до засегнатите страни и сите групи насочени кон активностите за обука. Овие настани ќе имаат за цел да го 

стимулираат јавниот интерес во проектот, но и да ја информираат јавноста, властите, организациите за идејата за 

програмата, планираните активности, целите и очекуваните резултати. 

Инволвирани партнери LB 

PB2, PB3,  

Корисници/целни групи -Заинтересираните страни за подобрување на превентивната здравствена заштита на локално, регионално, национално 

ниво 

- Претставници на сите локални, регионални и национални власти во прекуграничната област 

-Медицински персонал и медицински сестри 

- Медиуми 

-Широката  јавност 

Проценето времетраење 20.06.2019-TBD 
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Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улога на корисниците LBќе биди одговорен за 

Еднодневен информативен ден во Солун 

Еднодневна завршна конференција 

Еднодневна почетна прес-конференција 

PB2 ќе биди одговорен за еднодневен информативен ден во Каламарија 

PB3 ќе биди одговорен за  

Еднодневн информативен ден во Охрид 

Еднодневна завршна конференција  

Еднодневна почетна прес-конференција 

Улогата на корисниците во однос на 

испорачливите производи 

LB 

D.2.1.3.Α Организирање на едноднвен отворен информативен ден во Солун со наслов "Креирање Градови на безбедно 

Срце", обраќајќи се на сите групи насочени кон активностите за обука и засегнати страни.  

D.2.1.3.Β: Организирање на еднодневна завршна конференција за промовирање на резултатите од проектот на широката 

јавност D.2.1.3.C: Организирање на еднодневна отворена прес-конференција за презентација и промоција на проектот 

преку локалните медиуми 

PB2 

D 2.2.3.Организирање на еднодневен информативен ден во Каламарија со наслов " Креирање Градови на безбедно Срце " 

што се однесува на сите групи насочени кон активностите за обука и засегнати страни  

PB3 

D.2.3.2.B Организирање на еднодневна завршна конференција за промовирање на резултатите од проектот за широката 

јавност D.2.3.2.C Организирање еднодневен информативен ден во Охрид со наслов " Креирање Градови на безбедно Срце 

", обраќајќи се на сите групи насочени кон активности за обука и засегнати страни. 

 

Клучни точки 

Фактори за успех Насочено и пошироко рекламирање на секој настан. 

Изборот на атрактивни теми поврзани со проектот. 

Покана на говорници со висока свест и / или длабоко познавање на темите што треба да се презентираат. 

Планираните настани ќе ги земат во предвид работните денови, часови, националните и локалните празници, 
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Можноста за комбинација на проектни настани со други популарни настани во регионот. 

Главни настани Завршување на првичното планирање и објавување на секоја агенда за настани најмалку 15 дена пред секој настан. 

Печатење и дистрибуција на поканите за настани (по пошта, по електронска пошта, по факс) 15 дена пред почетокот на 

секој настан. 

Промоција на финалното соопштение за печатот еден ден пред почетокот на секој настан, и една на денот на настанот (по 

неговото завршување) за да се дисеминираат главните резултати. 

Индикатори на евалуација - Број на уцесници 

- Интензитет на дисеминација од страна на медиумите 

 

Мултипликатори - Масовни медиуми 

-Социјални медиуми 

 

 

Задача 5 Веб-страна за проектот 

Краток опис Активноста се однесува на изработка на тријазичен веб-сајт на проектот и редовно ажурирање на неговата содржина со 

цел да се информира јавноста за напредокот на проектот, неговите акции итн., 

Веб-страната ќе: 

• Има широка видливост на проектот и неговиот концепт без географски ограничувања. 

• Директни информации за проектот во реално време за подобро да ги промовираат активностите и настаните во проектот. 

•Одржување на интересот не само во здравствениот сектор на локално ниво, туку и преку границата и по завршувањето на 

проектот.  

• Информирање на јавноста, властите, организациите и слично во однос на проектната идеја, планираните активности, 

целите и очекуваните резултати. 

Инволвирани партнери LB 

PB2, PB3, 

Корисници/целни групи -Заинтересиранит естрани за подобрување на превентивната здравствена заштита на локално, регионално, национално 

ниво 
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-Претставници на сите локални, регионални и национални власти во прекуграничната област  

-Медицински персонал имедицински сестри  

- Медиуми 

-Широката  јавност 

 

 

Проценето времетраење 20.06.2019-20.07.2019 

Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улога на корисниците LB ќе биде одговорен за развој и редовно ажурирање на веб страницата на проектот. 

PB2 ќе биде одговорен за придонес кон ажурирање на веб страницата преку обезбедување на критични одлуки за 

спроведувањето на проектот 

PB3 ќе биде одговорен да обезбеди ажуриран материјал за веб страницата на проектот преведен на национален јазик на 

Република Северна Македонија 

Улогата на корисниците во однос на 

испорачливите производи 

LB 

D.2.1.4Тријазична веб-страна за проектот Градови на безбедно Срце 

 

PB2 

D.2.2.2.A критичко мислење за спроведување на проектот 

PB3 

D 2.3.3Превод и ажурирање на веб страната на националниот јазик на Република Северна Македонија 

 

Клучни точки 

Фактори за успех Навремена  надградба на веб страната, така што ќе може да се експлоатира од партнерите. 

Главни настани Распоред и навремена испорака на преведената содржина. 

Индикатори на евалуација Број на посетители 

Мултипликатори Социјални медиуми 
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Задача 6 Изработка на петминутен видео запис 

Краток опис Активноста се однесува на дизајнот и креирање на 5-минутното видео и едноминутно teaser видео која ќе ги 

промовира резултатите на проектот на двете страни на границата 

• Видео записот ќе вклучува видеа  од проектните интервенции и акции. 

• Материјалот ќе биде во HD резолуција и ќе се користи како презентациски материјал (презентации, видео 

клипови) и за промотивни цели на Проектот. 

• Ќе биде испорачано во dvd (немодифицирано), но и во 5 минутен видео клип едноминутно teaser видео, со 

скрипта, говор ,музика и минимални карактеристики: 

• Формат: QuickTime филм (. MOV), Apple ProRes 422, 25fps, 1920x1080, стерео, 48.000kHz на хард диск, звук со висока 

дефиниција. 

Инволвирани партнери LB 
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Корисници /Целни групи -Засегнати страни за подобрување на превентивната здравствена заштита на локално, регионално, национално 

ниво 

- Претставници на сите локални, регионални и национални власти во прекуграничната област 

-Медицински персонал и медицински сестри 

- Медиуми 

-Општа јавност 

Проценето времетраење 20.06.2019-28.02.2020 

Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улога на корисниците LB 

Ќе биде одговорен за дизајнирање и производство на петминутно видео кое ќе ги промовира резултатите од 

проектот од двете страни на границата. 

Улогатанакорисницитевоодноснаиспорачливите 

производи 

LB 

D.2.1.5.A петминутно видео и едноминутно taser видео кое ќе ги промовира резултатите од проектот од двете 

страни на границата 

Клучни точк 

Фактори за успех Навремено производство на видео-спот што ги опфаќа сите главни резултати на проектот од двете страни на 

границата 

Главни настани -Видео продукција 

-Видео публикација 

Индикатори на евалуација - Број на прегледи 

Мултипликатори - Вебстрана, YouTube, Социјални медиуми 
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Задача 7  Пуштање и објавување на статии во весници и соопштенија за печатот 

Краток опис Подготовка, пишување и објавување  на десет статии од 280 до 300 зборови,во локален печат. 

Медиумско објавување и промовирање на проектот, како и на неговите цели и резултати.  

Пишување и објавување на 14 новинарски статии 

Издавање на 10 соопштенија за печатот PB26 во Грција и 4 во Република Северна Македонија. 

Преку планираните активности на проектот целните групи и корисниците ќе бидат информирани за активностите, целите и 

очекуваните резултати од проектот. Ова се очекува да го зголеми интересот на заедницата во проектот.  

Инволвирани партнери LB, PB2, PB3 
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Корисници /Целни групи -Учесниците за подобрување на превентивната здравствена заштита на локално, регионално, национално ниво 

-Претставници на сите локални, регионални и национални власти во прекуграничната област  

-Медицински персонал и медицински сестри 

- Медиуми 

-Пошироката јавност 

Проценето времетраење 20.06.2019-28.02.2020 

Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улога на корисниците LB 

ќе биде одговорен за пишување и објавување на 6 статии во локален весник 

PB2 

ќе биди одговорен за издавање на 10 соопштенија за јавноста преку достапни канали 

PB3 

ќе биди одговорен за пишување и објавување на 4 статии во локален весник 

Улогата на корисниците во однос на 

испорачливите производи 

LB 

D.2.1.5.BШест статии од 280 до 300 зборови во локален печат за промоција на проектната идеја, активностите, и резултатите, 

нагласувајќи го создавањето на HSC (спецификации, обука, учество, бенефиции) во секоја територија: Солун, Каламарија, 

Охрид и средни области 

PB2 

D.2.2.4.B. 10 соопштенија за јавноста преку достапни канали 

PB3 

D2.3.4.AЧетири статии во локален печат промовирајќи го проектот идеите, активностите и резултатите. 

Клучни точки 

Фактори за успех Избор на едноставна, разбирлива и јасна порака чија содржината е позрзана со проектот 

Одбирање на медиум со најголемо влијание кон целните групи и корисниците. 

Навремена испорака на телевизиските спотови за максимално да се зголеми нивното влијание и да придонесе за ефективно 

ширење на резултатите од проектот 

Главни настани Навремено објавување соопштенија за јавноста  

Индикатори на евалулација Бројот на статии 
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Мултипликатори Медиуми 

Социјални медиуми 
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Задача8 Кампања насоцијалните мрежи 

Краток опис  

Активноста 2.8 има за цел имплементација на план за специјализирани онлајн реклами и активности за проектот Градови 

на безбедно срце.Овие активности вклучуваат серија акции со висок интензитет на социјалните медиуми. Преку планирани 

постови за проектот, целните публики и корисниците ќе бидат информирани за активностите, целите и очекуваните 

резултати од проектот со што ке се зголеми интересот за проектот. Активноста ќе вклучува 

- Користењена Фејсбук, Твитер и Google+ 

- Редовни објавувања за имплементацијата на проектот. 

Вклучени партнери LB 

Корисници /целни групи  

-Засегнатите страни за подобрување на превентивната здравствена заштита на локално, регионално, национално ниво 

-Претставници на сите локални, регионални и национални власти во прекуграничната област  

-Медицински персонал и медицински сестри 

- Медиуми 

-Пошироката јавност 

Проценето времетраење 20.06.2019-28.02.2020 

Преглед на улогата на партнерите и нивниот придонес во планирањето и спроведувањето на активностите 

Улога на корисниците LB 

Избор на едноставна, разбирлива и јасна порака чија содржината е позрзана со проектот 

Одбирање на медиум со најголемо влијание кон целните групи и корисниците. 

Навремено ажурирање на постовите за  да придонесе ефективна дисеминација 

Улогата на Корисниците во однос на 

испорачливите производи 

LB 

 

D2.1.4.B Креирање профили на социјалните медиуми     
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Улогата на 4-от Оддел за здравје на 

Македонија и Тракија во однос на 

испорачливите призводи 

Број на објави 

Достапен буџет за грчкиот Партнер (% 

од целокупниот проект 

 

Веб страна на проектот 

Вебстрана на партнерот  или профили на социјалните мрежи 
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4.4.1 Задача 1 План за комуникација 

Задача 1 се однесува на сегашната реализација на План за комуникација – 

Прирачник за информации и публицитет. Планот за комуникација е од клучна 

важност за реализацијата на сите проекти кои се вклучени во програмата Interreg 

IPA за прекуранична соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

Целта на реализацијата на планот е да биде стратешка алатка за планирањето и 

имплементацијата на активностите за дисеминацијата на проектот.Истовремено 

да обезбеди ефикасна комуникација помеѓу партнерите во проектот. 

 

4.4.2 Задача 2 Развивање на визуелен идентитет на проектот 

Градови на безбедно срце 

Дизајнот на информативниот и рекламниот материјал на проектот "Градови на 

безбедно срце" првично го претставува визуелниот идентитет на проектот, кој 

вклучува дизајн на логото, слоган, графички дизајн и поопшто "бренд" на проектот 

.  

Сепак имајќи го во предвид фактот дека проектите вклучени во рамките на 

Оперативните програми за  европска територијална соработка бараат почитување 

на одреден број правила за публицитет кои ја ограничуваат креативната слобода 

на секој проект, но истовремено ја оптимизираат неговата видливост . 

. Во тековниот програмски период 2014-2020, визуелниот идентитет на проектите 

во рамиките на оперативните програми  за "Европска територијална соработка" е 

променет во една насока, со цел најдобро да се препознае и дисеминира улогата 

на Европската унија и нејзините тематски цели за развој. 

Следејќи ја новата рамка за бренд и видливост на проектите Interreg, а особено за 

проектот Градови на безбедно срце, се креираат следните документи: 

 

 Interreg ИПА Прекугранична програма за соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 

009”. 

 Прирачник за информации и публикација заInterreg ИПА Прекугранична 

програма за соработкаCCI 2014 TC 16 I5CB 009на Европската програма за 

територијална соработка 

 Прирачник за дизајнирање на бренд на Оперативните програми на 

Европската програма за територијална соработка (финална верзија 

18.12.2014). 

 Релевантана декларација на 4-от оддел за здравје на Македонија и Тракија. 

 Вебстрана на проектот "Градови на безбедно срце" што се однесува на 

проектот, настаните и партнерите на Програмата за прекугранична 
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соработка на Interreg ИПА CCI 2014 TC 16 I5CB 009 од Програмата за 

европска територијална соработка 

 Соопштенија за печатот во врска со проектот Градови на безбедно срце, на 

4-тиот здравствен оддел на Македонија и Тракија. 

И тие се разгледуваат за следното: 

 

 Најнова верзија на Апликацијата за Градови на безбедно срце 

 Сите правила за публицитет што произлегуваат од оперативната регулатива 

или друг внатрешен документ на 4-от оддел за здравје на Македонија и 

Тракија 

 Стратегијата што произлегува од финалната верзија на Прирачникот за 

информации и публицитет 

 Било какви коментари, забелешки и предлози од четирите партнери во 

проектот 

 

Новата рамка за визуелен идентитет на Interreg проекти. 

Секоја европска програмаза територијална соработка има за цел да развие 

проекти со посебна додадена вредност за животот на европските 

граѓани.Видливоста и дисеминацијата на овие програми е предуслов за 

подигнување на свеста кај луѓето и за  спроведување на поголем број на проекти. 

Релевантните програми се спроведуваат низ Европската Унија или пошироко, 

што го опфаќа секој европски регион. 

Овие програми нудат уникатна мрежа на проекти, фокусирани на подобрување 

на стандардот на живеење на граѓаните, развој на региони и заштита и 

одржување на животната средина. 

Меѓутоа, разновидноста на прекуграничните и транснационалните програми на 

Европската унија може да еволуира во слабост ако тие не се појавуваат како 

меѓусебно поврзани. Во минатото, тие се појавуваа како посебни програми, 

додека во реалноста ги делеа истите цели: да ги минимизираат пречките 

создадени со постоењето на национални граници меѓу европските земји и 

нивните соседи. 

Повеќе од 100  програми за европска територијална соработка се согласија да 

стават крај на оваа логика на изолација и преку заеднички напори да создадат 

хармонизиран визуелен идентитет и заедничко име за употреба на секој јазик. 

Interreg сега е заедничкото име – рекламиrajќи ја секоја програма за европска 

територијална соработка и е потребно да се користи јавно колку што е можно 

повеќе. Ова им овозможува на сите засегнати страни на INTERREG  да имаат 
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корист од комуникацијата помеѓу себе, и да привлечат нови засегнати страни и 

да ја оптимизираат видливоста на проектите. 

Се очекува новиот хармонизиран бренд на Interreg да помогне во подобрување 

на видливоста на сите програми, истакнувајќи ја вредноста на Interreg на 

европско и регионално / локално ниво. Подолу се прикажува токму ова 

усогласување на сите различни логоа и графички филозофии под "чадор" на 

брендот на Interreg.  

 

 

Хармонизиран Визуелен идентитет на  Interreg програмите за време на периодот  2014-2020  

 

Бренд 

Дизајнот на брендот е поширок концепт од едноставното лого.Содржи 

карактеристики како боја, фонд, и структура кои го подржуваат целосниот 

изглед на страницата.Нивна соодветна комбинација придонесува до подобар 

резултат. 

Лого 

Логото е најважниот елемент на визуелниот идентитет.Новото лого е 

дизајнирано да има силен но дискретен изглед, затоа може да се комбинира со 

другителогоа во заеднички промоции.Комплетен типографски пристап е избран 

без употереба на други графички елементи. 
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НовотоInterreg Лого 

 

Логото на Инструментот за претпристапна помош II 

За програмите финансирани од ИПА II (Инструмент за претпристапна помош II), 

неопходно е ИПА да е дел од логото на проектот и програмата. 

 

Боите на логото 

Боите на логото се боите на знамето на Европската Унија и не смеат да се 

сменат.Истотака тие се главните бои на Interreg брендот и се употребуваат во 

оптичката комуникација. 

Логото на Interreg ИПА прекуграничната програма CCI 2014 TC 16 I5CB 009е 

презентирано подолу,и трите бои кои се употребуваат се анализирани во 

табелата подолу. 

Боите на логото на програмата 
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Систематска употреба на горенаведените 3 бои преку фондови, графички приказ, 

видео анимации, линии и сл. ја подобруваат визуелната кохерентност на 

визуелниот идентитет и ја подобруваат естетиката на печатениот и 

електронскиот модел. 

Препорачаниот метод  се однесува на задолжителното користење на 

горенаведеното лого, бидејќи е вградено во дизајнот на визуелниот идентитет на 

проектот Градови на безбедно срце. 

Фонт 

За логоата на Програмата и на Проектот (име на проект и програма) и 

користењето  на Европскиот фонд за регионален развој, избран е фонтот 

Монтсерат (Montserrat) бидејќи е  оптички сличен на логото Interreg. 

За сите други апликации од  насловите до телото на текстот е Open Sans 

фонтот.Овај фонт има неутрален и истовремено пријателски изглед кој одговара 

на сите апликации. Исто така е разноврсен, бидејќи има широк спектар на 

стилови (интензивни и суптилни варијации). Тој е персонализиран за печатена, 

интернет и електронска употреба, лесен за читање на сите медиуми. Како 

алтернативен беше избран фонтот Vollkorn. 
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Напомена: За знамето на Европската Унија се користи фонтот Arial кој е строго 

дефиниран со Член (4) Од регулативата за спроведување на комисијатаo (EU) 

821/2014, без никакви промени 

Логоа на проектот 

 

Тематски цели 

11-те тематски цели кои ќе помогнат во постигнување на целите на Стратегијата 

Европа 2020 се претставени во Интеррег со сет на шеми за бои и икони. Овие 

непроменливи бои и икони се препорачуваат да се користат кога се 

комуницираат овие цели, особено на корисниците и потенцијалните корисници 

на програмите. 

Генерални тематски цели на Interreg програмата  
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Тематски цели на ИПА 

Во Мај 2017, INTERACTразви алтернативен сет на шеми за бои и икони на осумте 

тематски приоритети на програмите за прекугранична соработка кои се 

интегрирани и финансирани од ИПА II претпристапниот механизам, за подобро 

да одговорат на приоритетните оски и тематските приоритетни цели на овие 

програми. 

 

Бои на тематските цели 
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Оваа шема на бои беше создадена за да се именува тематската цел на секој 

проект. Боите се избрани за да се создаде хармонична шема и да се даде доволен 

контраст со клучните брендови и логото на Interreg. 

За логоата на проектите кои го користат логото на Interreg како основа, треба да 

се користат следните тематски бои за печатење на акронимот на секој проект. На 

пример, проект за иновации ќе го користи жолтиот фонт кога ќе го зацрта 

акронимот на проектот. 

Прилагоден изглед 

Икончињата беа дизајнирани да се вклопат визуелно како целина, користејќи 

слични илустрации и формати. Типична употреба на икончињата е да ги 

испечатите во бојата на тематскиот објект што го претставуваат. 

11 икончиња за тематски цели 

 

Негатив 

Икончињата можат да бидат употребени и во негатив. Предуслов за таква е 

употреба е да се стават во круг. 

11 икончиња за тематски цели во негатив 

 

 

Логото Interreg како лого на проектот 

Името (акронимот) на проектот е напишано под името на програмата. Бојата на  

акронимот на проектот кореспондира со бојата на тематската цел на проектот. 

Во оваа програма, логото се однесува претпристапниот механизам на ИПА II, кој 

е во иста линија со Interreg. Оваа употреба е неопходна во сите проектни 

активности кои го прикажуваат логото на "Градови на безбедно срце". 

 

 

Логото на ‘‘Градови на безбедно срце’’ 

Според горенаведеното, логото на "Градови на безбедно срце" е обликувано на 

следниот начин: 
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Слика1: Предложеното лого за проектот ‘Градови на безбедно срце’со референца на ИПА 

програмата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика2:Анализа на шема и бои за предложеното лого за проектот ‘Градови на безбедно 

срце’ 
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Филозофија на дизајнот на Градови на безбедно срце 

Имајќи дефинирано главното лого на проектот, основните фонтови, и основната 

боја на соодветната тематска целина, подолу се наведени насоките за  дизајнот на 

визуелниот идентитет на проектот "Градови на безбедно срце". 

Едно од првите работи кои треба да се финализираат е визуелизацијата на 

централната порака на проектот.Таа треба да е во наједноставен можен облик за 

да биде јасна, разбирлива и лесно запомната. 

Проектот се однесува на подобрување на првата помош, подобрувајќи ги  

вештините и знаењата на граѓаните и  на здравствените работници,и надградба на 

медицинската опрема. Ова се постигнува со обука на граѓаните (вклучувајќи го и 

извршниот персонал на општината, општинската полиција, наставниците, 

локалните клубови и сл.)на општините Каламарија и Охрид со цел да бидат 

способни да обезбедат Основна поддршка за животот (BLS) до пристигнувањето 

на амбулантниот тим. 

Користејќи ја програмата за Градови на безбедно срце, постои сликовито 

претставување на ланецот за преживување обезбеден со протоколот за 

кардиопулмонална реанимација. Како што е прикажано подолу, шесте икони на 

синџирот се трансформираа за да бидат едноставни, разбирливи и незаборавни. 

Предложениот аранжман е даден подолу: 
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Боите 

Избраните бои се вклопуваат со темата на проектот, како и со боите на логото на 

проектот и знамето на ЕУ.Палетата на бои и нијанси може ефикасно да ги 

претставува предизвиците поврзани со основната животна поддршка и со 

здравјето. 
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Почитувањена правилата за публицитет 

Консултантот, во текот на изработката на нацртите, строго ги следеше сите правила 

за публицитет на програмата, истовремено земајќи ги предвид визуелните цели за 

хармонизираниот идентитет напроектот во рамките наистата програма и / или 

тематска цел. Консултантот ќе ги земе предвид сите измени во правилата од 

Заедничкиот секретаријат ќе се погрижи да бидат вклучени во тековниот 

документ. Поконкретно, консултантот ќе ги земе предвид: 

 

1. локацијата и големината на логото во секоја верзија, 

2. повикување на Инструментот за претпристапнапомош II како дел од логото или 

како посебна референца,  

3. печат на знамето на Европската унија, 

4. користење на соодветни фонтови,  

5. повикување на изворите на проектот, кофинансирање  

6. напомена  

 Како пример за употребата на горенаведените шест индикатори, се користи 

триптичката форма, која е претставена во соодветниот дел подолу. 
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Communication Plan - Information and Publicity Handbook 

Heart Safe Cities: “Cross Border Heart Safe Cities” 
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4.4.3 Задача 3 Дизајн и изработка на повеќејазичен информативен 

материјал за проектот Градови на безбедни срца 

Разгленици 

Разгледниците  ќе се изработуваат во рамки на WP 2 "Комуникација и 

дисеминација" кои ќе вклучат информации за идејата, обемот и активностите на 

проектот за Градови на безбедно срце. Тие се насочени кон населението во 

областите за интервенција. Дизајнот на разгледницитеќе го следи унифицираниот 

визуелен идентитет на проектот, вклучувајќи ја основната порака на проектот, 

неговите активности, партнерите, веб страната и изворите на финансирање. 

Првиот предлог на предлогот е даден подолу. Нацртот ќе биде финализиран, 

земајќи ги предвид сите релевантни документи и предлози од партнерските 

проекти. 

Слика 3: модел за разгледница за проектот Градови на безбедно срце 
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Разгледници во Брајово писмо 

Покрај разгледницата, проектот ќе изготви и мал текст за проектот, неговата 

основна идеја, активностите и областите за интервенција кои ќе бидат отпечатени 

во Брајово писмо со цел да го пренесат проектот до лицата со оштетен вид. 

Главниот партнер ќе ги идентификува и дистрибуира Брајовите разгледници на 

локалните власти и здруженија од Централна Македонија кои се активни во 

областа на лицата со оштетен на вид. 

Слика 4: Разгледница во Брајово писмо 

 

 

Информативни пакетчиња 

За дизајнот и изработката на материјалите за дисеминација (информативни 

пакетчиња, банер, тријазична брошура за резултатите) на Градови на безбедно 

срце, сет на шаблони беше развиен за секој од нив. Предлозите и текстот ќе бидат 

финализирани, земајќи ги предвид релевантните повратни информации, како и: 

 вклучување на можни коментари од персоналот на 4-от оддел за здравје 

на  Македонија и Тракија 

 вклучување на сите промени по доставувањето на одобрениот формулар 

за апликација. 

 Почитување на сите правила од водичот за информаци и ипублицитет на п

рограмата, како и секој внатрешен документ на 4-отоддел за здравје на Ма

кедонија иТракија 

 

Горенаведеното ќе  биде постигнато со користење на следните алатки за да се 

обезбеди корисен и детален фидбек од партнерите:  

 Интервјуа и состаноци со цел да се добијат повратни информации од 

персоналот на партнерите 
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 Споредба со претходни успешно спроведени проекти од главниот 

корисник и партнерите, како и со воспоставените добри практики во оваа 

област. 

Предлозите се презентирани подолу.  

Слика 5:  Предлог постер за проектот Градови на безбедно срце 
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Папка 

Слика 6: Предлогот за папка за проектот 

 

 

Бележник 

Слика 6: Предлогот за Бележник за проектот 
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Брошура 

Слика7: Двојазична брошура за проектот Градови на безбедни срца 

 

 

Банер 

Слика 8: Два предлог банери за проектот  
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Тројазична брошура од 8 страници 

Слика 9: Предлог за тројазична брошура за проектот  
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4.4.4 Задача 4 Организација на проектните информации и 

настаните за дисеминација 

Неколку проектни настани ќе бидат организирани за комуникација и дисеминација 

на проектот. Од кои, следните настани ќе се одржат во Грција: 

 

 Организирање на два отворени информативни дена од кои еден во Солун 

и еден во Каламарија со наслов “Создавање на Градови на безбедно 

срце”, обраќајќи се на сите групи кои учествуаат во обуките и засегнатите 

страни. 

 Организирање на еден информативен ден со наслов "Примарна 

здравствена заштита достапна за сите ", што ќе се одржи во Иамос (со фокус 

на персоналот на PHCи засегнатите страни) 

 Организирање на еднодневна завршна конференција за промовирање на 

резултатите од проектот запошироката јавност во Солун 

 Организирање на една почетна прес-конференција за презентација и 

промоција на проектот преку локалните медиуми 

 

Следните настани ќе се одржат во Република Северна Македонија 

 Организирањена почетна прес-конференција за презентација и промоција 

на проектот преку локалните медиуми во Охрид 

 Организирање на еднодневна завршна конференција за промовирање на 

резултатите од проектот за пошироката јавност 

 Организирање на еденотворен информативен ден во Охрид со наслов 

"Создавање Градови на безбедно на срце", насочен кон групите кои 

учествуваат во обуката и сите засегнати страни  

 

Врз основа на работниот материјал (формулар за апликација, оправдување на 

буџетот, водичи за публицитет и сл.), како што е наведено во делот 4.4.1, 

горенаведените настани треба да ги почитуваат следните стандарди: 

 Развој на детална агенда, како и комуникација со презентаторите на 

настаните и персоналот на институциите кои го организираат настанот 

(главен или партнерски корисник) 

 Учество на најмалку два презентери 

 Подготовка, графички дизајн и изработка на покана на локален јазик и 

англиски јазик 

 Достапност на целата потребна аудиовизуелна опрема (микрофони, 

лаптопи, проектори итн.)  
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 Достапност на угостителски / кафе пауза услуги за очекуваната публика која 

би вклучила i. топли и ладни пијалоци, ii. сокови, iii. вода, iv. бисквити, 

колачи и сл 

 Достапност на соодветен превод 

 Подготовка на материјалот за презентација во координација со корисникот 

кој го организира настанот 

 Фотографии од настанот 

 Промовирање на настанот во локалните медиуми и издавање соопштенија 

за медиумите  

 Архивирање на локалните печатени статии 

 Поднесување на извештај за имплементација на локален и англиски јазик. 

Исто така, организацијата на финалната конференција треба да се придржува и на 

следното: 

 Организирање на патните аранжмани на презентерите и на работниот тим 

за комуникација од страна на корисникот-организатор 

 Фотографско и аудиовизуелно покривање на настанот 

 Секретарска поддршка за конференцијата, вклучувајќи листа за присуство 

 Архивирање на локалните печатени статии и покривање на 

аудиовизуелните медиуми 

 Детална транскрипција од конференцијата на локален јазик, и резиме на 

англиски јазик 

Во врска со конференциите за печат, треба да се земе предвид следното: 

 Креирање (графички дизајн и печатење) и дистрибуирање на покани до 

локалните медиуми и локалните и регионалните власти во областа на CB на 

двата јазика. 

 Достапност на соодветна просторија за прес-конференцијата, како и 

потребната аудиовизуелна опрема. 

 Навремена подготовка на презентерите (локален и англиски јазик) 

 Достапност на кетеринг/ пауза за кафе 

 Достапност на превод меѓу локалните јазици 

 Секретарски услуги за време на настанот 

 Детална листа на присуство 

 Фотографска документација и архивирање 

 Архивирање на покриеноста на настанот во локалните медиуми 

 

 

 

Слика 10: Модел за поканата, агендадта и постер на проектот Градови на безбедно срце 
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4.4.5 Задача 5 Веб-страна за проект 

Веб-страната на проектот треба да се развие врз основа на естетиката, удобноста 

на корисникот и функционалноста. Целокупниот дизајн на веб-страницата ќе ги 
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следи правилата за функционалност и пристапност,  дефинирани од групата 

Нилсен Норман  (http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics) и W3C 

(http://www.w3.org/TR/WCAG10).  

За дизајнот треба да се земат во предвид следниве норми 

 Елементите на корисничкиот интерфејс, на пр. копчиња, лизгачи и слично 

не треба да бидат слики 

 Изгледот на сите веб-страната треба да биде конзистентен (на пр., дизајн, 

бои и сл.). 

 Употребата на термини треба да биде конзистентана (нпр. мени) 

 Сите наслови, заглавија итн. треба да бидат конзистентни 

 Фонтот и формат треба да бидат лесно читливи 

 Изгледот треба автоматски да се прилагодува на големината на екранот на 

корисникот 

 Текстовите и позадината треба да имаат контраст меѓу нив 

 Треба да се обезбедат икончиња за слики и други графички елементи 

Дизајнот на веб-страната ќе ги користи најновите технологии како HTML5, CSS3, 

JavaScript / Ajax / jQuery, со цел да обезбеди функционална, сигурна и графички 

робусна веб-страна. 

 

Систем за управување со содржини 

Веб-страната треба да биде едноставена за користење и да има едноставен систем 

за управување со содржини. Треба да дозволува управување за сите корисници со 

соодветно овластување преку интернет прелистувач, без потреба од 

софистициран софтвер за графички дизајн итн.  Управувањето со содржини треба 

да биде едноставно и лесно. 

Секоја веб-страна треба да поддржува текст, вести, соопштенија, графики, 

фотографии, видео, звучни датотеки, MS Office документи, pdf документи или код 

во случај на Flash содржина. Покрај тоа, треба да биде во можност да инкорпорира 

линкови од социјалните медиуми и датотеки. Системот за управување со 

содржини треба да им овозможи на овластените корисници да ја променат и / или 

да ја ажурираат содржината на веб страната. За лесно ажурирање и  форматирање 

на содржини треба да бидат достапни вградени WYSIWYG алатки за форматирање 

на текст, како оние што се дадени во Microsoft Word, OpenOffice, итн. Управувањето 

со вести и објави треба да биде изводливо преку централизирана точка што ќе 

овозможи вклучување, ажурирање и / или бришење на содржина и ќе го поддржи 

RSS feed 2.0. 

 

http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics
http://www.w3.org/TR/WCAG10
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Форма за комуникација 

Веб-страницата ќе содржи форма на комуникација која ќе им овозможи на 

посетителите лесно да поставуваат прашања за веб-страницата и / или проектот. 

Е-пораките ќе бидат автоматски препратени до одговорните службеници за 

комуникација на LB  и PB4. 

 

Веб-страна прилагодена за лица со попреченост 

Веб-страницата треба да ги следи упатствата за ниво на усогласеност А на WCAG 

2.0. Системот ќе биде во согласност со правилата за пристапност на инвалидите од 

страна на World Wide Web Consortium (W3C). Правилата и упатствата се достапни 

на веб-страницата на Иницијативата за веб-пристапност (WAI) во 

http://www.w3.org/WAI/. 
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Слика 11:  Модел за веб станица за проектот Градови на безбедно срце 

 



План за комуникација - Прирачник за информации и публицитет 

Градови на безбедно срце: “Прекугранични Градови на безбедно срце” 

  Page62out of78 
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4.4.6 Задача 6 Изработка на пет минутен видео запис 

Аудио-визуелниот материјал е една од најважните алатки за комуникација и 

дисеминација. Неговата употреба гарантира дека идејата и пораката на проектот 

ќе бидат пренесени на едноставен и разбирлив начин за пошироката јавност и 

целната публика. Понатаму, употребата на аудиовизуелни алатки ја зајакнува 

пораката и ја прави уште поинтересна— според“Interreg in motion”  ИНТЕРАКТ 

јули 2017 година, употребата на видеа како средство за ширење на проектот е 

паметена, современа, забавна и исто така економски ефикасна алатка. 

Видеата се доминантна алатка во пејзажот на дигиталната комуникација и се 

исклучителна алатка за пренесување на комплексни пораки до пошироката 

јавност. Според“Interreg in motion”“Interreg јули 2017 водичот. 

Случаите во кои можете да изберете да направите видео во програмата се: 

 Кога сакате да ја пренесите пораката "ние постоиме", "правиме работи" 

и "има добивки и за вас и за нас ако соработувате со нас" 

 Промовирате спечифичен повик за предлози за да добиете повеќе 

предлози за проекти и да финансирате уште подобри проекти. 

 Да ги обучите потенцијалните кандидати, а подоцна и партнери во 

проектот за да го подобрите квалитетот на предложените и 

спроведените проекти.Така  ќе заштедите дел од времето кое би го  

трошеле на објаснување на основите. 

 Промовирање на проектите и / или нивните резултати: тоа е она што 

оваа програма го прави за вас преку проектите 

 Комуницирање на  достигнувања на програмата на крајот од 

програмскиот период како што се содржани во евалуацијата на 

програмата со комбинирање на вистинските снимки од тие 

достигнувања преку креативен пристап (анимирани ифнофрафики). 

 Промовирање на големи настани, како што е годишната конференција или 

конференција за отворање / затворање, форум, ден на соработка и сл. Со 

нивните главни особини и клучни пораки. Овие видеа може да се 

произведуваат во формати како што се трејлери, анимации, анимирани 

инфографии, интервјуа, стриминг, вебинари, снимени говориод настани, 

телевизиски емисии и извештаи, видеа за е-учење и многу повеќе. " 

 

За време на фазата на планирање, тимот за видео продукција треба да одговори 

на следните прашања 

1. Која е главната порака и целната публика? Што треба да се постигни со ова 

видео? Дали видеото е соодветен начин за постигнување на целта?  

2. Кој формат? Анимација или снимен материјал? 
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3. Која е целната публика? 

4. Каде ке биде прикачено? 

5. Колку време треба да се посвети за промоција на видеото? 

6. Кои ресурси ќе бидат посветени на видеото? 

Следните прашања треба да се земат во предвид за промоција на проектот: 

 Каква разлика направи проектот? 

 Што се подобри поради проектот? 

 Што ќе се случеше ако не беше проектот? 

Видеото треба да се придржува кон следниов графикон кој ги сумира четирите 

основни чекори за видео и за пропагирање на проектот: 

 

 

 

 

4.4.7 Задача 7 Овластување и објавување на новинарски статии и 

соопштенија за јавноста 

Во текот на периодот на имплементација на проектот ќе бидат издадени вкупно 

десет локални печатени статии (6 на грчки и 4 на националниот јазик на Република 

Северна Македонија). Исто така, вкупно десет соопштенија за печатот ќе бидат 

издадени од страна на PB2 преку нивните канали. 

За секоја од горенаведените активности за печатот, треба да се земат во предвид 

тековниот документ, како и соодветните документи што се сумирани во 4.4.2, за да 

се дефинираат конкретно: 

 Целната публика 

 Mестото на публикацијата 

 Тематската област на публикацијата 

 Главната порака на публикацијата 

 Употребата на слики и графички елементи 

  

Одбери го 

форматот 

Раскажија 

својата 

приказна 

Биди 

краток! 

Додај Interreg 

елемент 
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Слика 12: Модел за локални печатени публикации. 

 

 

4.4.8 Задача 8 Кампања преку социјалните мрежи 

Тековната задача е да се имплементира планот за онлајн активности и 

рекламирање со цел да се промовира проектот Градови на безбедно срце. 

Задачата се фокусира на социјалните медиуми. 
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Целокупниот ефект на кампањата треба да биде структуриран на начин кој 

овозможува негово следење и евалуација, особено со SMART модел на 

Специфични, Мерливи, Остварливи, Релевантни, Временски обврзани цели.  

Целта е да се искористат социјалните медиуми, преку кои главниот корисник и 

учесниците проектот, особено главниот корисник, ќе бидат во можност да 

 Имаат поголем пристап до пошироката јавност и добиваат повратни 

информации од корисниците 

 Промовирање на специфичните карактеристики на резултатите од 

проектот 

 Имаат флексибилност и разновидност во промоцијата на вести, 

соопштенија и / или важни пораки 

 Привлекување на активни следбеници, кои за возврат би можеле да го 

промовираат проектот и неговите придобивки за  CB областа 

 Квантитативно и квалитативно следење на карактеристиките на 

следбениците, посетителите и сл. со цел да се прилагоди пораката на 

проектот.  

 

Медиуми за промоција на содржината 

Онлајн кампањата на проектот се базира на следните платформи, кои се 

специфично поврзани едни со други за да овозможат синергија, минимизирање 

на времето за управување и максимизирање на влијанието.  

 Веб-страница 

Веб-страницата треба да биде поврзана со трите главни социјални медиуми кои 

овозможуваат интеракција помеѓу социјалните медиуми и мултиплицирање на 

целокупната промоција на проектот во областа на CB. 

 YouTube 

"Официјалниот" канал на YouTube треба да биде главното складиште на видеата 

на проектот. Видеата ќе бидат промовирани и од други социјални медиуми, како 

Facebook и Twitter. 

 Facebook  

Фејсбук треба да биде главен социјален медиум за промовирање на Heart Safe 

Cities. Преку профилот на проектот на Фејсбук може да се подигнат различни 

содржини како видеа, фотографии, статии, специјализирани содржини за 

следбеници. Веб-страницата треба да се ажурира со оригинален материјал и друга 

содржина. Целта е да се изгради заедница која ќе ги следи, подржува и промовира 

активностите на проектот. 

 Twitter 
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Твитер ќе се користи за насочени кратки пораки кои главно ќе вклучуваат 

референци за други содржини достапни во веб-страницата на проектот и / или 

Фејсбук профилот на проектот. За поефикасна комуникација, проектот треба да 

усвои конкретни хаштагови. Предложените хаштагови се: 

# Heart Safe Cities project 

Слика 13:  Модел за сметки на социјалните мрежи. 
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5 Индикатори за ефективност 

Главни цели на комуникациската стратегија се: 

 Информирање на сите учесници во врска со проектот и неговите 

активности 

 Подобро разбирање нацелите и стратегијата на проектот 

 Учество на јавни настани кои ќе се организираат во рамките проектот 

 Дисеминација на информации 

 Постигнување на специфични цели за секоја целна група 

 

Индекс Целна вредност 

Пакети со информации 600 

Постери 10 

Статии во весници 10 (6 во Грција, 4 во Република Северна 

Македонија) 

Соопштенија за јавноста 10 (Грциja) 
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Проектни настани 3 денови на отворени врати (2 во Грција, 1 

во Република Северна Македонија) 

2 завршни конференции (1 во Грција, 1 во 

Република Северна Македонија) 

2 почетни прес-конференции (1 во Грција, 

1 во Република Северна Македонија) 

Број на учесници 600 

Креирање на веб-сајтови 1 

Бројнауникатнипосетители на веб 1,000 

Профили на социјалните мрежи 3 

Следбеници на Facebook 100 

Следбеници на Twitter 100 

Прегледи на YouTube 300 

 

5.1 Повратни показатели 

Постигнувањето на целите на стратегијата за дисеминација на проектот “Градови 

на Безбедно Срце” ќе се оценува преку проценка на индикатори на ефикасност 

за дисеминација и во споредба со предходно дефинираните целни вредности. Ќе 

се соопштуваат редовни ажурирања на проектните достигнувања, влкучувајќи и 

резулатати (презентации, соопштенија за печатот, учество во настани итн.). Истите 

ќе бидат обележани на социјалните медиуми и на  вебстраницата на ‘’Градови 

на Безбедно Срце’’. 

За секоја од активностите на дисеминацијата, ќе се користи еден или повеќе 

механизми на повратни показатели за да се измери ефективноста на 

дисеминацијата. Индикативно: 

 Вебстраница: Ќе се мери бројот на посетители/сообраќај на вебстраницата 

и времето поминато на неа, со поставување на  Google Analytics  

 Facebook: Број на допѓања (лајкови) 

 Twitter, YouTube: Број на членови во групата 

 Настани на проектот: Број на настани организиран од конзорциумот; број 

на учесници докажан со листа на учесници. 

 Печатен материјал за проектот: Дистрибуција 

 Соопштенија за медиуми/ написи: Покриеност (број на медиуми), 

фрекфенција (позитивна или негативна проценка на медиумите) 
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6 Ресурси 

6.1.1 Тим за комуникации и човечки ресурси 

Стратегијата за комуникација ќе биде имплементирана од страна на LB во 

соработка со сите партнери. Во неа ќе бидат вклучени и лични и надворешни 

соработници, како и менаџери од Управниот орган кои ќе ги одобруваат 

активностите и материјалите. Дијаграмот ги претставува вклучените лица и 

организацијата на улоги во спроведувањето на Прирачникот за информации и 

публицитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертските тимови се обраќаат кон директорите на институциите на кои им ја 

нудат својата експертиза, додека целокупните проектни тимови се обраќаат кон 

директорот на секоја партнерска институција И на крај, партнерските институции 

се обраќаат кон LB. 

Тимовите на надворешните експерти се советуваат  да ги вклучат следните улоги: 

 Проект Менаџер 

 Менаџер за комуникации 

 Менаџер за проверка на квалитет 

 Членови со експертиза на полето на 

Прекуграничен административен тим 

JTS / MA  

Директор на 4-от Оддел за 

здравје на Македонија и 

Тракија 

Επικοινωνία του έργου Project Communication 

 

4-от Оддел за здравје на 

Македонија и Тракија 

Директори на партнерските 

организации од 3-те Градови на 

безбедн срце 

 

Партнери 2, 3, 4 

 

Проект Менаџер 
Проект Менаџер 

Директор 

 

Μ 

Експертски тим 

Централна точка 

за комуникација 

Централна точка 

за комуникација Експертски тим 
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 комуникација 

 графички дизајн 

 ИТ специјалист 

 Специјалист за локални и програмски јазици 

Се препорачува сите испораки да се подложат на процес на колегијален преглед 

(peer review) за проверка на квалитетот. 

6.1.2 Разложување на работните активности 

Ангажманот на работната група за спроведување на активностите за комуникација 

и дисеминација е резултат на организациската структура на Работната група на 

проектот и расчленувањето на одговорностите за секоја членка. 

Комуникација и дисеминација Работни 

сати 

Колич

ина 

Вкупно 

работни 

сати 

LB    

D.2.1.1. План за комуникација и визуелен идентитет на проектот    

Задача1 План за комуникација    

D.2.1.1.A План за комуникација 40 1 40 

Задача2 Развој на визуелен идентитет на проектот 

Градови на безбедно срце 

   

D.2.1.1.B Визуелен идентитет 40 1 40 

D.2.1.2 Повеќејазичен информативен материјал за проектот    

Задача3 Дизајн и производство на повеќејазичен 

информативен материјал за проектот 

   

D.2.1.2.Α Разгледници (1,000) 64 1 64 

D.2.1.2.Β Разгледници со Браилова азбука(100) 

D.2.1.2.C Информативни комплети (600) 

D.2.1.2.D Банери (4) 

D.2.1.2.Ε Брошура за резултатите од проектот 

(300) 

124 1 124 

D.2.1.3 Настани за дисеминација и информирање    

Задача4 Организирање на настани за дисеминација и 

информирање 

   

D.2.1.3.АОрганизирање на информативен 

отворен ден  

160 2 320 

D.2.1.3.Β: Организирањена еднодневна завршна 

конференција 

160 1 160 

D.2.1.3.C: Организирање на почетна прес-

конференција 

144 1 144 

D 2.1.4. Дизајн и работа на официјален веб сајт на проектот    

Задача 5 Веб страна на проектот    



План за комуникација - Прирачник за информации и публицитет 

Градови на безбедно срце: “Прекугранични Градови на безбедно срце” 

  Page72out of78 

Комуникација и дисеминација Работни 

сати 

Колич

ина 

Вкупно 

работни 

сати 

D.2.1.4A Тријазична веб страница за проектот 

Градови на безбедно срце 

1760 1 1760 

                   Задача 8           Кампања преку социјалните медиуми    

D2.1.4.B Креирање на сметки на социјалните 

медиуми 

3 10 30 

D 2.1.4. Медиумска кампања    

Задача 6 Изработка на петминутен видео запис    

D.2.1.5 5-минутновидеои едноминутно видео 

(taser) 

1760 1 1760 

Задача7  Пишување и објавување на статии во весници и 

соопштенија за медиумите 

   

D.2.1.5.BШест статии од  280 до 350 зборови во 

локалниот печат 

 

16 6 96 

PB2     

D.2.2.3 Настани за дисеминација и информирање    

Задача 4 Организирање на настани за дисеминација и 

информирање 

   

D 2.2.3. Организирање на еден информативен 

ден во Каламарија  

160 1 160 

D.2.2.4 Дизајн и работа на официјалната веб страна на проектот    

Task 5 Веб страна на проектот    

D 2.2.2.A Критичко мислење за 

имплементацијата на проектот  

150 1 150 

PB3    

D.2.3.2 Настани за дисеминација и информирање    

Задача4 Организирање на настани за дисеминација и 

информирање 

   

D 2.3.2.A.: Организирање на почетна прес-

конференција 

144 1 144 

D.2.3.2.B Организирањена еднодневна завршна 

конференција 

160 1 160 

D.2.3.2.C Организирање на информативен 

отворен ден 

160 1 160 

D 2.3.4 Дизајн и работа на официјалната веб страна на проектот    

Задача5 Веб страна на проектот    

D 2.3.3 Превод и ажурирање на Веб страната на 

националниот јазик на  Република Северна 

Македонија  

300 1 300 

D.2.3.5 Медиумска кампања    

Задача7 Пишување и објавување на статии во весници и 

соопштенија за медиумите 
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Комуникација и дисеминација Работни 

сати 

Колич

ина 

Вкупно 

работни 

сати 

D2.3.4.A Четири статии во локален печат за 

промоција на проектната идеја, активностите и 

резултатите 

16 4 64 
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6.1 Буџет 

Следниот дел го прикажува доделениот буџет за задачите за комуникација, кои се прикажани погоре под ставките Испорака и Партнер. 

Како што е наведено во воведот, Комуникацискиот план претставува динамична алатка за ефективна презентација на информациите за 

проектот и јавни презентации прилагодена на нејзиното внатрешно и надворешно опкружување. Измените во буџетот произлегуваат од 

зголемувањето на достапните ресурси од партнерите. Следната табела ја претставува буџетската основа за WP2 за дисеминација и 

комуникација. 

WP 2 Комуникација и дисеминација Персонал Администрација Надворешни услуги Вкупно 

 износ % во целост износ % во целост износ % во целост износ % во целост 

LB       35,431.60 61.95% 

D.2.1.1. План за комуникации и 

визуелен идентитет на проектот 

    2,356.00 4.12% 2,356.00 4.12% 

D.2.1.2 Повеќејазичен информативен 

материјал 

    5,701.20 9.97% 5,701.20 9.97% 

D.2.1.3 Информацииинастани 

поврзани со дисеминација  

    13,974.00 24.43% 13,974.00 24.43% 

D.2.1.4. Дизајниработана официјална 

вебстрана на проектот 

    3,000.00 5.25% 3,000.00 5.25% 

D.2.1.5. Медиумска кампања     10,400.00 18.18% 10,400.00 18.18% 

PB2        13,883.60 24.27% 

D 2.2.3. Настани за дисеминација и 

информирање 

    6,518.00 11.40% 6,518.00 11.40% 

D.2.2.4 Дизајн и работа на 

официјалната веб страна на проектот 

    7,365.00 12.88% 7,365.00 12.88% 

PB3       7,880.00 13.78% 
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WP 2 Комуникација и дисеминација Персонал Администрација Надворешни услуги Вкупно 

 износ % во целост износ % во целост износ % во целост износ % во целост 

D.2.3.2 Повеќејазичен информативен 

материјал 

    5,000.00 8.74% 5,000.00 8.74% 

D.2.3.3 Настани за дисеминација и 

информирање 

    2,100.00 3.67% 2,100.00 3.67% 

D 2.3.4. Дизајн и работа на 

официјалната веб страна на 

проектот 

300.00  0.52%     300.00 0.52% 

D 2.3.5. Медиумска кампања     480.00 0.84% 480.00 0.84% 

ВКУПНО 300.00    56,895.20 99.48% 57,195.20 100.00% 
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7 Стратегија за дисеминација за одржливост на проектот 

Ова поглавје го вклучува предлогот на стратегијата за комуникација на проектот 

“Градови на Безбедно Срце” и за одржливост на резултатите по завршувањето 

на проектот. 

7.1 Политики за промовирање на вмрежување и партнерства 

Во рамките за спроведувањето на  проектот е предвиден и развој на политики за 

промовирање  на вмрежување и партнерство помеѓу: 

 Партнерски организации 

 Партнерски персонал 

 Корисници на проектот 

 Обучувачи и обучени 

Активности што водат кон вмрежување и развој на партнерства вклучуваат 

подпишување на Меморандум за Соработка на партнерите и по завршувањето на 

проектот, активности за информирање и подигнување на свеста за локалното 

население, понатамошна соработка преку развој на моделот Градови на Безбедно 

Срце во Каламарија, Охрид и пошироко. 

На крајот на проектот се предлага да се спроведат низа активности за одржување 

на односите и партнерствата што ќе се создадат при спроведувањето на проектот. 

Поточно се препорачува: 

 Промовирање на мрежата што ќе се создаде преку проектот и 

вебстаниците на партнерите и социјалните медиуми со цел да се 

информира за резултатите од проектот и да се привлече нови членови. 

 Објавување на насочени пораки на социјалните медиуми со цел да се 

привлечат локалните заедници. 

 Организирање на годишен состанок за членовите на мрежата 

 Таргетирана емаил пошта со билтени 

 

Развој на стратегија за профитирање од резулатите на проектот  

Планот за одржливост на проектот се однесува на проценка на влијанието на 

проектните активности за здравје во прекуграничната област и на целните групи. 

Иако знаењето, фактите и информациите за планирање на програмата, 

имплементацијата и евалуацијата се вообичаени, оние за одржливоста на 

програмата за промовирање се во помал обем и имаат тендеција да бидат 

фрагментирани. Концептот за одржливост се однесува на продолжување на 

програмите и затоа, одржливата програма е дефинирана како збир на трајни 

активности и ресурси насочени кон целите поврзани со програмата.Постојат 
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најмалку четири причини зошто одржливоста се однесува на донесувачите на 

одлуки и на учесниците во јавното здравство. Прво, одржливите програми можат 

да ги одржат нивните ефекти во текот на долг период овозможувајќи изучување 

на долгорочни ефекти. Второ, често има период на латентност помеѓу почетокот 

на активностите поврзани со програмата и нивните ефекти врз здравјето на 

населението, така што програмата мора да може да опстои во текот на латентниот 

период за таа да ги реализира своите ефекти. Покрај тоа, доколку програмата се 

смета дека е корисна за здравјето на таргетираните популации, одсуството на 

одржливост ќе доведе до загуба на инвестицијата за организациите и вклучените 

луѓе; исто така прекинатата програма  во заедницата им носи разочарување на 

учесниците и затоа представува пречка за последователна мобилизација на 

заедницата.Од овие причини, што во никој случај не се исцрпувачки, одржливоста 

е клучна за секоја интервенција што се смета корисна за населението.  

Идентификувањето и проценката на капитализацијата на знаењето од 

спроведувањето на проектот ќе се заоснова на примарните податоци стекнати во 

текот на спроведувањето на проектот.Пристапот ќе користи белешки од сите 

одржани состаноци во текот на имплементацијата на проектот, како и релевантни 

документи и проценки на различните активности на проектот.Целта на процесот е 

да се идентификуваат знаењата  и можностите за нивна капитализација, наместо 

да се развие теоретско разбирање за развојот на знаењето во рамките на Интеррег 

проектите.  

Стратегијата за капитализација на резултатите од проектот и нивната одржливост 

треба да се води според следните принципи: 

 Да се обезбеди економска одржливост 

 Да биде мерливо ефикасна и ефективна  

 Користење и промовирање на е-здравствени услуги, користејќи 

технологија за подобар пристап на здравствените услуги.  

 Да се има компетентен, искусен и добро обучен персонал на сите нивоа 

и во сите области 

 Да се придонеси за зголемувањето на активната популација во 

одговорната област  

 Зајакнување на заштитата на граѓаните 

 Користење на социјалните и здравствените инфраструктури за 

ублажување на нееднаквостите на населението 

 Да се даде приоритет на заштитата на здравјето, не само справувањето 

со болеста  
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 Да се биде ефективен преку комбинирање на квалитетот на 

обезбедените услуги со ефикасноста на системот.  

 Да се биде флексибилен преку прилагодување и постојано надградување 

без да се биде спречен со незгодни бирократски процедури. 

 Да се биде комплетен – на сите нивоа – и да се искористи цел здравствен 

персонал за корист на граѓаните. 

  Обезбедување на работници во здравствениот сектор, пристојни и 

безбедни услови за работа и соодветни плати.  

Капитализацијата на резулатите од проектот ке се постигни преку: 

 Развој на база на податоци за обучувачи за BLS и ILS  

 Организирање на демонстративни активности 

 Обука на поголем дел на населението во иднина  

 Документација на постојните средства за финансирање и доставување на 

релевантен предлог проект. 

 Поставување на сите релевантни материјали на вебстраницата на 

проектот со цел да бидат достапни за секој заинтересиран  

 Презентирање на проектот и активностите во работилницата и 

конференциите како добра  практика  

 


