
www.civicamobilitas.mk

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат
NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

MAKEDONSKI
CENTAR ZA
ME|UNARDONA
SORABOTKA

ЦИВИКА МОБИЛИТАС
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА  

ГРАЃАНСКАТА ВКЛУЧЕНОСТ, 
СОРАБОТКАТА И ДИЈАЛОГОТ



Преглед на постигнувањата и добрите практики на граѓанските ор-
ганизации корисници на грантовите од втората фаза на програмата 
Цивика мобилитас во периодот од 2014 до 2018 година. 

Резултатите и научените лекции кои се изнесени во оваа брошура 
имаат за цел да ги инспирираат граѓаните кои тежнеат кон позитив-
ни општествени промени и да им помогнат на останатите граѓански 
организации да осознаат нови можни начини за постигнување на 
нивните мисии.

Програмата Цивика мобилитас е финансирана од Швајцарската 
агенција за развој и соработка (SDC).

ВОВЕД

ГРАДЕЊЕ КОНСТИТУЕНТИ

СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДДРШКА НА КУЛТУРАТА НА ДИЈАЛОГ
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ВОВЕД

Цивика Мобилитас е програма дизајнирана да 

обезбеди поддршка на граѓанското општество 

во Македонија, финансирана од Швајцарска-

та агенција за развој и соработка (SDC). Вто-

рата фаза на програмата се спроведуваше во 

периодот помеѓу 2014 и 2018 година. Акцентот 

беше ставен на поддршка која ќе им помог-

не на граѓанските организации подобро да 

се поврзат со граѓаните и да ги промовираат 

граѓанските вредности, како и да донесе по-

зитивни општествени промени. Граѓанските 

организации добија грантови, менторство и 

можност за учење.

Оваа втора фаза на Цивика мобилитас ја спро-

ведуваше тим ангажиран од конзорциум на 

НИРАС (NIRAS) од Данска, Македонскиот центар 

за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведски-

от институт за јавна администрација (СИПУ).

За повеќе информации, посетете ја веб-

страницата www.civicamobilitas.mk или 

посетете ја Facebook страницата  

www.facebook.com/civicamobilitas.

Граѓаните за промена!

ШТО Е ЦИВИКА 
МОБИЛИТАС?
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ЦИВИКА МОБИЛИТАС
НИЗ БРОЈКИ

300 САМООЦЕНКИ
Направија граѓанските организации

560 АПЛИКАЦИИ
На е-Платформата civicamobilitas.mkПоднесени на јавните повици

232 ГРАНТОВИ
Граѓански организации добија грантДоделени во Civica Mobilitas

198 УНИКАТНИ

117.000 ПОСЕТИ

Во кои беа реализирани активности

38 ОПШТИНИ

47% ЖЕНИ
Претставници на грантистите

4.000 АКТИВИСТИ
Учествуваа во 31 форум на ЦМ

68% ЧЛЕНОВИ
на Советот за соработка се грантисти на ‘Blue Print’ се грантисти

67% ПОДДРЖУВАЧИ

11% ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА РЕАКЦИИТЕ
на граѓанските организации за променливите потреби и интереси на конституентите
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Градењето конституенти се однесува на актив-
ности кои имаат за цел да ја зајакнат вклуче-
носта на оние кои се најзасегнати од одреде-
но прашање. Тоа подразбира осмислување и 
лидерство во застапувањето така што кај кон-
ституентите ќе се изгради знаење, капацитет и 
посредување за ефективно да учествуваат во 
јавната дебата и во одлучувањето.

Залагањето за учество на луѓето овозможува 
моќта на информираните граѓани да придоне-
се за конкретни каузи, бидејќи без вклучени 
граѓани, тешко е да се придонесе за одржливи 
општествени промени. Во многу случаи граѓан-
ските организации се ангажирани во застапу-
вање ‘во име на’ заедници или одредени гру-
пи граѓани, без да ги вклучат нив во ваквите 
залагања. Понекогаш граѓанските организа-
ции се ангажираат за групите и заедниците 
кои имаат за цел да ги опслужуваат само кога 
ним им е потребно нешто од тие групи. Сепак, 
без вклучување на заедниците со кои работат 
граѓанските организации, самиот легитимитет 
на граѓанските организации е нарушен. Отта-
му, градењето на силни и значајни односи со 
конституентите е од суштинско значење за 
ефективно граѓанско општество.

Цивика мобилитас активно ја промовира важ-
носта на градењето конституенти и постојано 
истакнува дека колку повеќе граѓанските ор-
ганизации се транспарентни и одговорни кон 
нивните заедници и колку повеќе доверба 
стекнуваат, толку повеќе ќе привлекуваат под-
дршка и ангажирање од тие заедници. 

Кај граѓанските организации кои се вклучени 
со Цивика мобилитас, може да се увидат многу 
различни добри практики во градењето на ре-
лацијата со граѓаните, односно конституентите 
и да се покажат голем број постигнувања кои 
се резултат на тие практики. 

Имено, во овој дел има приказни за тоа како 
граѓанските организации ги подобруваат свои-
те нивоа на доверба и одговорност, како ги 
мобилизираат заедниците и се ангажираат со 
ранливите групи и маргинализираните жени, 
мажите и трансродовите лица и како граѓан-
ските организации ги зголемуваат своите 
членства, својата база на волонтери и ги про-
шируваат своите мрежи.

ГРАДЕЊЕ 
КОНСТИТУЕНТИ

ШТО Е ‘ГРАДЕЊЕ КОНСТИТУЕНТИ’ И ЗОШТО Е ТОА ВАЖНО?
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ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИКУВААТ ВРЕДНОСТИ 
И СТАНДАРДИ
Граѓанските организации во Македонија треба да ги 
зајакнат своите системи и практики за отчетност. От-
четност не само кон оние кои обезбедуваат ресурси 
за организациите, туку отчетност и кон  конституен-
тите, поддржувачите и засегнатите страни. Во тој по-
глед, Цивика мобилитас им помага на грантистите. 

На пример, нејзините грантови поставија нови стан-
дарди за отчетност и транспарентност барајќи од 
грантистите на Цивика мобилитас да работат со двај-
ца потписници (колективно потпишување) на бан-
карските сметки и да подготвуваат годишни наратив-
ни и финансиски извештаи на организацијата и да 
ги направат достапни за јавноста. Покрај тоа, Цивика 
мобилитас бара сите „институционални“ грантисти 
да подлежат на надворешни независни ревизии на 
ниво на организација, а „акциските“ и „специфични-
те“ грантисти да вршат надворешна независна реви-
зија на проектните сметки.

Од објавувањето на првиот циклус институционални 
грантови во 2014 година, забележано е зголемување 
на објавувањето на финансиските извештаи кај 
граѓанските организации од 58% на 70%. Овој на-
горен тренд на објавување финансиски податоци го 
предводат добрите практики на Цивика мобилитас и 
взаемниот притисок на грантистите.

Јасното и отворено финансиско известување е само 
еден аспект на градењето доверба и транспарент-
ност на граѓанските организации со конституентите 
и партнерите. (Дискусијата за други аспекти и при-
мери на методи на градење доверба и одговорност 
може да се види во публикацијата на Civicus од 2014 
‘Отчетност за граѓанското општество од граѓанското 
општество’). Две организации грантисти им даваат 
поддршка на сите граѓански организации да ги одр-
жат стандардите во низата  критериуми за отчетност. 
Воведувањето на ваквите стандарди во македонското 
граѓанско општество е суштински чекор и почеток на 
повеќе добри практики.

Центарот за истражување и креирање политики 
(ЦРПМ) и Балканската мрежа за развој на граѓанско-
то општество (БЦСДН) ја користеа помошта од Циви-
ка мобилитас за да работат со граѓанските организа-
ции на развој на стандарди и алатки за подобрување 
на отчетноста.

Центарот за истражување и креирање политики раз-
ви ‘систем за обезбедување квалитет’ за граѓанските 
организации опфаќајќи 10 клучни области за кон-
трола. Стандардите се тестирани на група граѓански 
организации, со менторска поддршка од ЦРПМ за да 
им помогне да ги направат неопходните организа-
циски прилагодувања и да ги изградат потребните 
капацитети. Во моментот на пишување, граѓанските 
организации од пилот фазата сѐ уште се прилагоду-
ваа и внимателно размислуваа за новиот систем. Во 
догледно време се очекува акредитирање на овие 
развиени стандарди од страна на Македонскиот ин-
ститут за стандардизација и нивно интегрирање со 
други стандарди развиени за граѓанското општество, 
како што се оние кои произлегуваат од шемата за 
Глобална одговорност на која работеше Балканската 
мрежа за развој на граѓанското општество.

Балканската мрежа за развој на граѓанското општест-
во одржа консултации со македонските граѓански ор-
ганизации за да се прилагоди и промовира сет од 12 
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стандарди кои граѓанските организации може да ги 
користат во нивната одговорност кон сите засегнати 
страни. Овие 12 стандарди се организирани во три 
различни кластери, од кои еден се однесува на тоа 
„што прават граѓанските организации внатрешно“. 

Овде граѓанските организации може да се уверат 
дека нивните внатрешни процедури, системи и ра-
ботна култура се усогласени со стандардите за од-
говорно лидерство и одговорно одлучување, како 
и со стандардите во управувањето со човечки и 
финансиски ресурси. Насоките за стандардите се 
јавно достапни на интернет на македонски јазик, 
при што ќе следат верзии и на други јазици, како и 
збирка од примери на добри практики. (http://www.
csostandard.org/wp-content/uploads/2018/01/Global-
Standard_Macedonian.pdf) 

СКУП, Центарот за истражувачко новинарство, не 
само што ја следи мисијата да ја обелодени коруп-
цијата и антидемократските практики во јавниот 
сектор, туку ги користи и новинарските алатки и раз-
лични комуникациски канали за да ја задржи одго-
ворноста во сите аспекти на непрофитниот сектор. 
Нивното известување ги присили политичките пар-
тии и спортските клубови да овозможат јавен пристап 
до нивните финансиски извештаи, а нивното интер-
нет списание ‘Инбокс’ ги охрабри граѓаните активно 
да се вклучуваат во укажувањето и отчетноста, при 
што нивниот дел ‘Јас истражувам (I Research)’ имал 
повеќе од 17.000 посетители од почетокот на 2016 
година. Со оглед на тоа што граѓанското општествo 
опфаќа широк спектар на организациски типови и 
интереси, од суштинско значење е целото организи-
рано граѓанско општество да биде транспарентно и 
одговорно кон своите конституенти.

МОБИЛИЗИРАЊЕ И 
ВКЛУЧУВАЊЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ
Цивика мобилитас ги поддржува сите видови граѓан-
ски организации во вклучувањето на граѓаните и мо-
билизирањето на заедниците за општествени проме-
ни. Голем дел од оваа работа и позитивните исходи 
може да се забележат на локално ниво.

Во населбите Карпош и Чаир во Скопје, наставнички-
те Тања и Соња ја осмислија својата проектна идеја, 
„Против насилство под истото небо“, со цел да по-
могнат да се ублажи нетолеранцијата која тие забе-
лежаа дека расте помеѓу мултиетничките заедници 
околу нивните училишта, „Лазо Трповски“, во општи-
на Карпош и „Лирија“, во општина Чаир. Како настав-
ници, тие увидоа дека доколку негативните ставови 
чија цел е поделба не се оспорат, младите во нивните 
заедници може да почнат да применуваат насилство 
за да ги намалат фрустрациите, а со тоа би имале по-
малку можности за социо-економски развој и би ове-
ковечиле еден магичен круг на непостигнувања.

Наставниците и нивните колеги организираа голем 
број активности за младите во нивните заедници за 
тие подобро да ги разберат придобивките од различ-
носта и мултиетничките заедници. Одржаа семинари 
и дебати каде што гостите говорници изнесоа ин-
формации и мотивација за мултиетничките општест-
ва; работилници каде што децата го споделуваа и 
славеа нивното етничко наследство преку уметност и 
драма; направија кратки филмови за да ги споделат 
на социјалните медиуми и одржаа иновативен цело-
дневен настан на кој беше прикажана мултиетничка 
модна ревија, изложба на фотографии и видео про-
екции.
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Со цел да помогнат во реализацијата на нивните активности, на-
ставниците го убедија раководството на училиштата да им дозволи 
да ги користат нивните објекти и да ги промовираат активностите 
преку училишните веб-сајтови. Тие ги мобилизираа родителите на 
нивните ученици да помогнат со материјали, да изработат летоци 
и постери и да помогнат во организацијата на настаните. Се дого-
ворија со локален новинар да пишува стории за активностите во 
локалните медиуми. Воедно, воспоставија и значајно партнерство со 
локална граѓанска организација во соседството, Македонскиот цен-
тар за еднакви права, која им помогна да аплицираат за да добијат 
ад хок грант од Цивика мобилитас.

Генерално, различните активности вклучуваа 110 млади лица и нив-
ните семејства, а  преку локалните  и социјалните медиуми достиг-
наа илјадници лица. Вклучените млади велат дека сега тие понапор-
но ќе работат за да ги промовираат мултиетничките заедници и со 
нетрпение очекуваат да привлечат повеќе инвестиции во нивните 
соседства. Вклучените наставници размислуваат за ‘пакување’ на 
нивните методологии така што другите групи од заедницата ќе мо-
жат да ги користат во нивната работа. Веќе две училишта во нивни-
те заедници се мотивираа да спроведат слични активности. Тања и 
Соња го подготвуваат нивниот следен проект за заедницата! 

Во обид да ги мобилизираат и да го зголемат бројот на своите кон-
ституенти, левичарското движење Солидарност во соработка со 
младинската организација ‘Мугра’го воспостави Социјалниот центар 
„Дуња“ во централнто пдорачје не Скопје. Социјалниот центар служи 
како простор во заедницата кој ги здружува граѓанските организа-
ции, неформалните граѓански иницијативи и граѓаните. Работи како 
слободен простор за одржување состаноци, неформални средби 
за вмрежување и други видови колективни активности и настани. 
Како дел од заложбите за градење на својата заедница, „Солидар-
ност“ одржува база на податоци со контакти од сите организации, 
неформални групи и лица кои организирале настани во социјални-
от центар. Најважно е што тоа е заеднички дел каде што активно се 
практикуваат вредностите за кои се залага организацијата и за нив 
се зборува на Facebook страниците на Дуња, а истовремено се пре-
несуваат на секој посетител или нов член.

ГЛАВНИ СОВЕТИ ЗА 
АКТИВНО ГРАЃАН-
СТВО НА ТАЊА И 
СОЊА

Не треба да сте регистри-
рани како организација за да 
ги остварите нештата!

Дискутирајте ги Вашите 
идеи за активности на заед-
ницата со колегите и прија-
телите и вклучете ги нивните 
предлози во Вашите планови 
и побарајте да Ви помогнат.

Бидете јасни за она што 
сакате да го направите и зо-
што сакате да го направите 
тоа.

Информирајте се дали 
Вашата локална заедница, 
училиштата, бизнисите можат 
да Ви обезбедат материјали и 
место за средби или да Ви по-
зајмат опрема.

Проверете дали има ре-
гистрирани граѓански орга-
низации во Вашето соседство 
и побарајте нивна поддршка 
за да поднесете апликации 
за финансиски средства и да 
дадете какви било технички 
совети.

Користете социјални ме-
диуми и какви било врски кои 
би можеле да ги имате со ло-
калните медиуми за да ги про-
мовирате Вашите активности.

Најдете начини за Вашите 
активности да се повторуваат 
и одржуваат.
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Фотографии: различни активности во Центарот Дуња

Од своето основање, Социјалниот центар има обез-
бедено простор за стотици граѓани заеднички да 
се вклучат во голем број различни интереси и пра-
шања. Повеќе од 50 различни организации и 700 по-
единци се здружија во Центарот за да учествуваат во 
150 најразлични активности. Она што им е заеднич-
ко  намобилизираните граѓани е поддршката за ос-
новната вредност на Центарот, а тоа е ‘колективната 
одговорност’ . Ова значи дека сите кои го користат 
Центарот преземаат одговорност за одржувањето на 
просториите и за мобилизирање на локалните ре-
сурси кои се потребни за да се реализират активно-
стите. На пример, членовите на организацијата ја ко-
ристат заедничката кујна за подготовка на оброци за 
бездомници и за време на настаните „Група за супа“ 
каде што сите заинтересирани се поканети на месеч-
ни групни сесии за готвење. Во обид да ги опфатат 
и најранливите сегменти на општеството во текот на 
минатата зима, 31 волонтер и еден доктор ги здружија 
силите за да им овозможат привремено сместување 
на 13 бездомници во Центарот, додека на околу 10 
други лица им помогнаа со оброци и облека.

Оваа сторија за Центарот ‘Дуња’ претставува практи-
чен пример за тоа како една граѓанска организација 
ги доближува своите вредности (солидарност, еднак-
вост, посветеност на социјална правда, слободно из-
разување без оптоварување од конвенционалност) 
кон граѓаните, потенцијалните партнери и други по-
тенцијални поддржувачи. „Солидарност“ прави мно-
гу за повторно да се изгради имиџот на граѓански-
те организации помеѓу грасрут организациите како 
олеснувачи на социјалното добро. Одржливоста на 
Центарот ќе зависи од степенот до кој конституен-
тите и другите поддржувачи ќе продолжат да придо-
несуваат и да преземаат колективна одговорност за 
трошоците.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 
КОНСТИТУЕНТИТЕ
Повеќе од 35.000 македонски граѓани работат во фа-
брики во текстилната индустрија, од кои околу 7.000 
се во Штип и околината. Работата е тешка, условите 
се лоши, а платите се на ниво на сиромаштија. Око-
лу 80% од работниците се жени. Тие најчесто не се 
свесни за своите права како работници и работат во 
фабрики бидејќи немаат други можности за оства-
рување приходи за нивните семејства. Во 2016 годи-
на една од овие работнички беше Кристина, млада 
мајка на три деца, која стана свесна за можностите од 
граѓанските акции и се здружи со Горан, локален му-
зичар и активист. Заедно со уште неколку пријатели 
во Штип, тие формираа група, Тивкото мнозинство, 
со цел да се обидат да направат нешто за да ги по-
добрат животите на локалните текстилни работници.

Штом се стекна со доверба и ја подигна свеста кај 
доволен број работници, ‘Тивкото мнозинство’ орга-
низираше секојдневни форуми на кои работниците 
имаа можност да ги споделат своите сведоштва за 
ужасните работни услови, а на некои од овие фору-
ми беа повикани и политичари да присуствуваат и 
да слушаат. Тие ангажираа и двајца адвокати, така 
што работниците имаа пристап до бесплатни правни 
совети. Истовремено можеа да ја покажат растечката 
солидарност помеѓу работниците од различни фа-
брики со тоа што во декември 2016 година околу 1.000 
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работници се здружија во „Марш на работничките 
мантили“ низ центарот на Штип, и со тоа им пружија 
морална поддршка на работниците во две фабрики 
кои всушност беа на штрајк.

Преземајќи активности за одбрана на правата на 
текстилните работници во Штип и други градови во 
регионот, ‘Тивкото мнозинство’ успешно го стави на 
политичката агенда прашањето за работничките пра-
ва и елиминирањето на ниските плати во текстилната 
индустрија. Политичарите на локално ниво се залага-
ат да ги подобрат условите поврзани со платите и да 
обезбедат поефективно спроведување на прописите 
за работни односи, што, на пример, доведе до тоа не-
кои сопственици на фабрики да се санкционираат за 
неправилности. Нивните активности придонесоа кон 
поголема вклученост на меѓународните организации 
за следење и надзор на текстилната индустрија во 
Македонија, и што е најважно, нивните активности 
ги поттикнуваат самите работници, за што доказ се 
штрајковите од страна на некои работници во одре-
дени фабрики чија цел е да извршат притисок врз 
сопствениците на фабриките да почитуваат одреде-
ни права од работен однос.

Еден од активистите мобилизираше голем број ра-
ботници кои основаа организација наречена ‘Гласен 
текстилец’. Организацијата е партнер на Хелсиншки-
от комитет за човекови права на Република Македо-
нија, исто така грантист на Цивика мобилитас, и има 
стратегија да се развие како организација која пома-
га да се зајакнат текстилните работници. Тие плани-
раат да го сторат ова со зајакнување на солидарноста 
преку градење врски со други локални, национални 

и меѓународни организации, преку  промоција на 
волонтерството и обука на нивните членови, учејќи 
како подобро да ги истражуваат трудовите прашања 
и прашањата кои се однесуваат на работните односи 
и како да користат докази за застапување, како и пре-
ку развој на социјално претпријатие за да ја одржат 
организацијата која се базира на работникот. Други 
колеги се фокусираат на тоа како правната средина 
може да се подобри за работниците, осигурувајќи се 
дека работничките права ќе ја задржат високата по-
зиција на политичката агенда.

Организацијата ‘Акција здруженска’ доби акциски 
грант од Цивика мобилитас со кој ги обезбедија ре-
сурсите за спроведување на низа настани за поди-
гање на свеста и учење, наменети за жените во пет 
општини. Целта на активностите беше да се зголеми 
познавањето на локалните процеси за планирање, 
осмислување и спроведување на локалните буџети. 
Овој процес на зајакнување придонесе 497 жени, кои 
претходно не учествувале во локалното одлучување, 
да учествуваат во дискусии за утврдување на општин-
ските буџети. Жените зајакнати со поддршката на Ак-
ција здруженска исто така можеа да сведочат пред 
активистите на граѓански организации кои лобираат 
кај владата за подобро спроведување на политиките 
за родовата еднаквост. (Погледнете ги сториите во 
делот Ефективна солидарност).

 

Во Битола, Гаус Институтот користеше финансиски 
средства од Цивика мобилитас за да ја испроба и 
промовира употребата на комуникациската техноло-
гија за подобро поврзување со граѓаните. Преку упо-
требата на интернет портал, Институтот најпрво ги 
испита перцепциите на граѓаните за тоа кои се прио-
ритетите за локален развој во регионот. На овој на-
чин тие  добија информации од повеќе од 1000 ло-
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кални жители. По ова следуваше период на лични 
консултации и средби во заедницата, како и онлајн 
‘повик’ до жителите да дадат предлози за локални 
проекти за кои сметаат дека се итни. Како резултат на 
ова, до локалните надлежни органи се доставија 
вкупно 58 предлози. Еден од нив беше од група граѓа-
ни од Новаци, кои побараа да се реновира една стара 
општинска зграда за да може да се користи како цен-
тар за постарите лица. Овој предлог беше прифатен 
и сега постарите граѓани на Новаци имаат свој цен-
тар.

Овој партиципативен процес на планирање во голе-
ма мера се потпираше на соработката помеѓу различ-
ни локални засегнати страни и помогна да се води 
‘урбан дијалог’ помеѓу заедниците применувајќи го-
лем број методологии. Секако процесот беше едно 
силно укажување пред општинските надлежни орга-
ни дека употребата на комуникациските технологии 
може значително да ја зајакне локалната демокра-
тија и да придонесе за подобро планирање, но исто-
времено покажа како една граѓанска организација, 
може ефикасно да ги опфати и вклучи членовите на 
својата поширока заедница. 

НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ ОД 
МОБИЛИЗАТОРИТЕ НА 
ЦИВИКА МОБИЛИТАС
На 13 октомври 2016 година, програмата Цивика мо-
билитас ја имaше улогата на модератор на Форумот 
за граѓанско општество на темата ‘мобилизација на 
заедницата’. Повеќе од 100 учесници, вклучувајќи и 
управители на граѓански организации, практичари 

на полето на мобилизација, членови на организации 
во чија основа е заедницата, како и волонтери, по-
минаа еден ден споделувајќи искуства и мислења за 
практиката на мобилизација на заедницата. Некои од 
клучните пораки и научените лекции од мобилизи-
рањето на граѓаните во Македонија беа следните:

Членовите на различни заедници кои немаат 
историја на соработка честопати може да се ох-

рабрени да работат заедно со цел да изнајдат и да 
спроведат решение за заеднички проблем. На при-
мер, од КХАМ Делчево забележаа дека при мобили-
зирање на граѓаните на локални инфраструктурни 
проблеми, тие може да ги здружат ромската и маке-
донската етничка заедница. Центарот за култура и 
развој истакна дека заедничкото мобилизирање на 
членови на потенцијално конфронтирачки заедници 
може да помогне да се надминат предрасудите и да 
се намалат тензиите, како во нивната работа со групи 
фудбалски навивачи и полицијата.

Независно од типот на заедница, успешната 
мобилизација на членовите се темели на први-

чен процес на градење доверба. Притоа, КХАМ ја ис-
такнува важноста на неформалната интеракција (по-
сети „од врата до врата“; средби на социјални 
настани), пред да се направи обид за каков било вид 
структуирана мобилизација. Откако ќе се создаде 
чувство на доверба, може да се продолжи со пострук-
туирани средби.

Доколку граѓанските организации се темелат 
на унапредување на универзални права и за-

земаат пристап базиран на права, тоа може да им по-
могне да учествуваат во мобилизација на заедницата 
во рамка која е надвор од границите или потенцијал-
ните влијанија на која било политичка партија. Так-
виот пристап им овозможува на граѓанските органи-
зации да се претстават пред заедницата на 
инклузивен начин. Овој пристап го застапуваат многу 
грантисти на Цивика мобилитас.

Интеракцијата со членови на заедницата треба 
да се одвива на локации и на места кои се 

пријатни за заедницата. Како што забележаа од Ме-
сечина-Гостивар, идеални се локациите каде што са-
мите членови на заедницата имаат чувство на кон-
трола и сопственост.
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На почетокот на процесот на мобилизација, 
мобилизаторите, како што се оние од граѓан-

ските организации, треба да им помогнат на члено-
вите на заедницата да извршат проценка на нивниот 
контекст и потреби. Употребата на партиципативни 
истражувачки алатки може да придонесе за ова, сè 
додека членовите на заедницата учествуваат во со-
бирањето на информации, но и во нивната анализа. 
Учесниците на форумот забележаа дека за време на 
каков било вид на проценка, мобилизаторите треба 
да управуваат со очекувањата така што членовите на 
заедницата ќе ги оценат степените на изводливост за 
промена на краток и на долг рок.

Организацијата на жените на општина Свети 
Николе ја истакна важноста на мобилизатори-

те во олеснувањето на можности за редовни и/или 
рутински средби помеѓу членовите на заедницата. 
Групата за лична помош која тие ја поддржуваат се 
состанува секоја среда.

Алатките како ‘граѓански извештаи’ и други ед-
ноставни истражувачки алатки, како што пока-

жа Планетум, се лесен начин за многу членови на 
заедницата јасно да ги изразат своите потреби и 
приоритети, како и ефективен начин за следење на 
промените и како членовите се чувствуваат во по-
глед на промените.

Меѓународната мрежа Хелтгрупер (Healthgrou-
per) даде јасен пример за тоа како комуни-

кацијата со различни групи кои се мобилизираат тре-
ба да се прилагоди според карактеристиките на 
членовите на заедницата. Докторите по медицина, на 
пример, добро реагираат на комуникација и истражу-
вања преку интернет, додека медицинските сестри и 
болничарите подобро се ангажираат преку комуни-
кација лице-в-лице.

Голем број граѓански организации кои учеству-
ваа во форумот ги споделија научените лекции 

во однос на тоа како се управува со ‘комуникацијата’ 
во процесот на мобилизација. Многумина истакнаа 
дека важен бил мешаниот пристап, применувајќи по-
веќе алатки и комуникациски канали. Покрај директ-
ните методи, мобилизаторите како што е Планетум ја 
истакнаа употребата на социјалните медиуми и дист-
рибуцијата на ‘флаери’ во печатена форма. Постари-

те членови на заедницата, на пример, поверојатно ќе 
се информираат преку постери (кои се поставуваат 
на локации кои тие ги посетуваат) и традиционални 
локални медиуми (радио и весници).

ЕКО-герила истакнаа дека пристапните и ре-
довни текови на информации придонесуваат 

за поголема транспарентност на граѓанските органи-
зации кои ја поддржуваат мобилизацијата и за подо-
бро информирана заедница. Решенија за развој 
(Development Solutions) исто така истакнаа дека упо-
требата на социјалните медиуми и обезбедувањето 
онлајн податоци им помогнаа на граѓанските органи-
зации да бидат поотворени, а со тоа и попривлечни 
за нивните заедници.

Ефективната комуникација како дел од ини-
цијативите за мобилизација може да придоне-

се за долгорочна цел за застапување, која ја истакну-
ва важноста да се има стратешки пристап во методите 
кои се применуваат за мобилизација. Меѓаши, 
граѓанска организација која ги поддржува правата на 
детето, го покажа ова преку нивната работа за борба 
против педофилијата, при што, по неколку години ус-
пешна комуникација како дел од нивните мобилиза-
циски мерки, сега во заедниците отворено се зборува 
за превенција на педофилијата.

Свесноста за она што ги мотивира индивидуал-
ните членови на една заедница да одговорат 

на мобилизацијата е многу важна за граѓанските ор-
ганизации кои обезбедуваат поддршка и таа ќе даде 
информации за применуваните методи. Мобилизато-
рите треба да се уверат дека мобилизираните граѓа-
ни имаат вистинско чувство на сопственост во однос 
на активноста во која учествуваат и, настрана од оче-
куваните придобивки кои ќе произлезат од актив-
носта, процесот на мобилизација треба да вклучува 
јасен придонес за личен развој на оние кои се вклу-
чени. „Солидарност“ забележа дека мобилизираните 
граѓани со кои тие работат, стануваат посилни преку 
личен развој, како што е учењето нови организаци-
ски вештини или познавањето на правата, а Црвени-
от крст покажа дека нивните мобилизирани добро-
волци се мотивирани од силната компонента на 
обуката.
 

ЦИВИКА МОБИЛИТАС
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ГРАЃАНСКАТА ВКЛУЧЕНОСТ, СОРАБОТКАТА И ДИЈАЛОГОТ 13



ПРОШИРУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНСТВОТО И 
ВОЛОНТЕРСТВОТО 
НА ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

За време на традиционалната недела на Промоција 
на хумани вредности, која се одржа од 21 до 27 сеп-
тември 2017 година, Црвениот крст Скопје привлече 
нови поддржувачи и волонтери. Организацијата мо-
билизираше 900 млади лица за да се претстават со 25 
театарски изведби пред публика од повеќе од 4000 
лица. 

Настапите, наречени „Приказна за една идеја“, беа 
посветени на животот на Анри Динан (Henry Dunant), 
швајцарскиот бизнисмен кој го основаше Црвениот 
крст. Целосното сценарио, изборот на локации, про-
моцијата во локалните медиуми, поканите и логисти-
ката за настаните беа подготвени од тимови млади 
лица, нови во Црвениот крст, избрани од мултиетнич-
ки заедници. Преку заедничките активности, младите 
изградија свест за ‘културата’ како систем на вредно-
сти и за ‘дијалогот’ како основа за градење мултикул-
турно општество. 

Театарските претстави беа бесплатни и нивната реа-
лизација беше поддржана од локални мали донато-
ри. По неделата на хумани вредности, младите лица 
беа ангажирани во реализацијата на 184 различни 
мали проекти за помош на заедницата, како што се 
театарски изведби, концерти, спортски настани, рабо-
тилници за рачни изработки, како и реновирања на 
студентски домови, игралишта и донации во социјал-
ните центри. 

Црвениот крст ја одржува својата Недела на хумани 
вредности секоја година, редовно мобилизирајќи 
повеќе од 1000 млади лица, а на тој начин рутински 
зајакнувајќи ја базата на волонтери во организација-
та, овозможувајќи им на повеќе граѓани да имаат 
придобивки од нивните услуги.

МОБИЛИЗИРАЊЕ ВОЛОНТЕРИ 
– ШЕСТ ПРИЧИНИ ЗОШТО 
ЦРВЕНИОТ КРСТ НА 
МАКЕДОНИЈА Е УСПЕШЕН

Волонтерите се привлечени од ‘бренд’ кој 
тие го познаваат, му веруваат, како и од органи-
зација чија мисија и цел ги разбираат.
[Предизвик: Како можете да го подигнете профи-
лот на Вашата организација и да придонесете 
за повеќе доверба во организацијата и јасно раз-
брана мисија на организацијата?]

Организацијата е привлечна и поради тоа 
што јасно покажува дека е добро поврзана со 
други граѓански организации и со јавни инсти-
туции.  
[Предизвик: Дали Вашата организација работи 
изолирано? Како може да го зголемите бројот на 
партнери со кои соработувате?]

Црвениот крст е  добро организиран на 
централно и локално ниво, што значи дека 
локално волонтерите имаат ‘клуб’ или нешто 
слично на кое му припаѓаат, што ги поврзува со 
центарот. 
[Предизвик: Како Вашата организација управува 
со својот ‘опфат’? Дали имате ‘клубови’, ограно-
ци или некакви локални групи со чии конституен-
ти може да се поврзете?]

Членовите и волонтерите на Црвениот 
крст може да учествуваат во процесот на од-
лучување на организацијата и на тој начин се 
чувствуваат поттикнати. Покрај тоа, волонтери-
те сметаат дека се добро информирани преку 
транспарентни практики и добро известување. 
[Предизвик: Како може повеќе да ги вклучите 
Вашите членови, поддржувачи и целни групи во 
функционирањето, одлучувањето и одговорнос-
та на Вашата организација?]

Организацијата има јасен пат и сет од про-
цедури за волонтери. Ова им олеснува на во-
лонтерите да увидат како може да придонесат и 
што се очекува од нив. 
[Предизвик: Дали имате јасна улога за Вашите 
членови, волонтери, поддржувачи? Има ли упат-
ство во писмена форма кое сите тие може да го 
следат?]

Волонтерите се чувствуваат наградени 
преку можностите да научат (на пример, да по-
сетуваат курсеви за обука, да присуствуваат на 
конференции, итн.), да патуваат, да запознава-
ат други членови, како и да  се стекнуваат со 
награди и сертификати.  
[Предизвик: Како ќе ја наградите Вашата заед-
ница? Што ќе ги мотивира да се мобилизираат?]
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Цивика мобилитас поддржа голем број граѓански ор-
ганизации кои се активно фокусирани на прашања 
кои се однесуваат на младите и мобилизирањето на 
младите лица како волонтери. 

Организациите како што се Младински образовен фо-
рум, Мултикултура и Младинска алијанса, успешно ја 
прошируваат својата база на волонтери така што ги 
опфаќаат младите и преку активности за граѓанско 
образование. 

Овие волонтери многу добиваат во поглед на нив-
ниот професионален развој (погледнете ја техниката 
за опис на групата наречена ‘портрет со пенкало’ од 
Сотир Габелоски), но истовремено значително ја на-
дополнуваат силата и одржливоста на организациите. 
И Мултикултура и Младински образовен форум имаат 
добри практики за промовирање на волонтерството 
кои беа резимирани во опис во една страница дос-
тапна овде.

Сотир Габелоски работи како службе-
ник за односи со јавноста за Општина 
Крушево и е одговорен за социјалните 
медиуми и веб-порталот на општината, 
кои се суштински алатки за опфатот на 
општината и за нејзината одговорност. 

Сотир на оваа позиција донесе непро-
ценливо искуство на граѓански акти-
визам и комуникациски вештини бла-
годарение на неговиот ангажман како 
волонтер во Младинската алијанса. 

Во 2015 година, Младинската алијанса 
му овозможи на Сотир да се стекне со 
практично искуство за промотивна ра-
бота и развој на заедницата во проект 
за социјално претпријатие. Воедно тој 
имаше можност и да го прошири своето 
искуство за активизмот како набљуду-
вач на избори преку ЦИВИЛ, уште еден 
грантист на Цивика мобилитас.
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МУЛТИКУЛТУРА

Совети за тоа како да мобилизирате волонтери:

 Соработувајте со институциите кои работат со 
Вашата целна група;

 Користете места за мобилизација каде Вашата 
целна група редовно работи и лесно може да добие 
информации (на пример, за мобилизација на млади 
користете училиштa, универзитети, младински цен-
три);

 Редовно комуницирајте со членството, за да го 
информирате за сите Ваши тековни активности, да ги 
консултирате за мислења и да ги вклучите нивните 
ставови во Вашата работа;

 Спроведувајте разновидни активности кои на 
волонтерите им овозможуваат активно учество, 
учење, развивање на нивните вештини и компетен-
ции (на пример, обуки, семинари, работилници, итн.);

 Обезбедете платформа за неформални средби, 
организирајте настани за дружење;

 Имајте база на податоци од сите волонтери кои 
се активни во организацијата или придонесуваат за 
работата на организацијата на некој друг начин.

МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ 

Младинскиот образовен форум е организација 
заснована на членство во која годишно активно 
учествуваат околу 350 средношколци. Главно, член-
ството потекнува од 24 клубови со кои управува орга-
низацијата во пет различни градови во Македонија. 
Клубовите опфаќаат програми за дебата, улично пра-
во и медиуми/уметност и со нив раководат околу 60 
волонтери кои го пренесуваат своето знаење приме-
нувајќи различни креативни методологии. 

Како го одржуваат членството во организација-
та:

Развиваат годишна програма за секој клуб, го 
вклучуваат членството во планирањето на програма-

та, ја прилагодуваат според потребите и интересите 
на членовите, ги запознаваат сите членови со про-
грамата на клубот- Го вклучуваат членството во под-
готовките, организацијата и спроведувањето на на-
станите што ги организира Младинскиот образовен 
форум.

 На членовите им нудат можности за волонти-
рање, размена на млади, обуки, модел судења, акаде-
мии, турнири.

 Нудат можности за членовите да започнат, да 
осмислат и да организираат локални активности, јав-
ни настани, проекции на филмови, панел-дискусии, 
предавања на теми од интерес, радио емисии.

 Нудат можност за членовите да учествуваат во 
управните одлуки за организацијата. Сите подобни 
членови (постари од 16 години и активни во органи-
зацијата најмалку 12 месеци) како дел од организаци-
ското собрание имаат право да учествуваат во орга-
низациски одлуки, вклучувајќи менаџерски одлуки и 
одлуки за избор на персонал.

 Сите членови можат да се кандидираат за ме-
наџерски и програмски позиции во рамките на орга-
низацијата. 

РИЗИЦИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
ЧЛЕНСТВОТО 

Лошата комуникација со членството може значител-
но да влијае на неговото намалување. За да го пре-
венирате тоа, користете канали за комуникација кои 
Вашето членство ги претпочита, редовно информи-
рајте и вклучувајте ги сите во тековните активности; 
обезбедете содржина која е интересна, релевантна и 
корисна за членството.
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СОРАБОТКА ПОМЕЃУ 
ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ВАЖНОСТА НА СОЛИДАРНОСТА И ПОТРЕБАТА ОД 
ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ 
ЕФЕКТИВНА СОРАБОТКА

2

Граѓанските организации се автономни органи-
зации кои се базираат на членство, а се ориен-
тирани кон услуги. Тие споделуваат заеднички 
дефиниран идентитет - социјална солидарност 
со луѓето во општеството кое го опслужуваат 
или претставуваат. 

На ист начин како што граѓанските организа-
ции се водени од солидарноста помеѓу одре-
дена група граѓани, ефективните партнерства 
на граѓанската организација, со сите свои раз-
лики, претставуваат јасни изрази на социјална 
солидарност. 

Граѓанските организации ги поттикнуваат 
меѓусебните партнерствата, како и партнер-
ствата со останатите чинители, врз основа на 
меѓусебно почитување, соработка и заеднички 
вредности и цели. 

Иако граѓанските организации соработуваат 
и со владини агенции, бизниси и меѓународни 
организации, јасно е дека граѓанските органи-
зации не треба да служат како инструментални 
агенти за други чинители и дека основата за 
координација мора да биде меѓусебното почи-
тување и еднаквоста во одлучувањето.

Граѓанските организации кои се вклучени во 
Цивика мобилитас покажаа дека меѓусебна-
та соработката носи многу предности: спо-
делување на знаења, експертиза и искуство; 
споделување на ресурси како што се опрема, 
транспорт, канцелариски простор, места за 
состаноци; како и моќна сила за заедничко за-
лагање за конкретни промени или за одбрана 
на правата на најранливите или маргинализи-
раните во македонското општество. 

Покрај тоа, овие граѓански организации исто 
така покажаа како нивните мисии и очекува-
ните резултати честопати може најдобро да се 
постигнат преку соработка со голем број засег-
нати страни и како оваа соработка долгорочно 
може да има значително влијание, честопати 
на национално ниво. 

Сториите изнесени подолу се избор на успеш-
но применети здружени акции и иновативни 
практики за олеснување на соработката.
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ЕФЕКТИВНА 
СОЛИДАРНОСТ 
НА ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во декември 2016 година, македонските власти започ-
наа систематско вознемирување на организираното 
граѓанско општество, насочувајќи се кон 21 граѓан-
ска организација со неочекувани и долготрајни ин-
спекции од страна на владини службеници. Овие 
граѓански организации итно побараа насоки, совети 
и правна помош, а во знак на солидарност, три од 
грантистите од Платформата за соработка на полето 
на човековите права на Цивика мобилитас форми-
раа акциска група.

Три организации - Македонското здружение на 
млади правници, Коалицијата „Сите за правично 
судење“ и Институтот за човекови права - спрове-
доа серија консултации и, следствено, не само што 
можеа да обезбедат правни и процедурални совети 
за граѓанските организации под истрага, туку исто-
времено искажаа и емпатична поддршка. Освен тоа, 
како долгорочен придонес за граѓанското општество 
воопшто, оваа акциска група изготви три групи на 
насоки кои ќе им помогнат на граѓанските организа-
ции да бидат подготвени за идните инспекции кои се 
однесуваат на кодексите за трудот и оданочувањето, 
како и за конкретните претходни кривични постапки. 

Членовите на групата исто така утврдија дека некои 
аспекти на Законот за персонален данок на доход не 
се јасно дефинирани и прецизирани и затоа започ-
наа процес за реформирање на истиот. Организаци-
ите спроведоа правна анализа, врз основа на која ги 
идентификуваа постоечките недостатоци во правна-
та рамка која го регулира работењето на граѓанските 
организации.

Во согласност со препораките развиени од оваа ана-
лиза, Законот за персонален данок беше изменет ми-
натата година, а новата нацрт-верзија на Законот за 
финансиска полиција беше објавена на Единствени-
от национален електронски регистар на прописи на 
Република Македонија (ЕНЕР).

Пред пет години, загрижените граѓани на Гевгелија 
формираа иницијативна група - ‘Арсена’ – со цел да 
се реагира за загадувањето на градското јавно во-
доснабдување. Тие открија дека Државната агенција 
за храна и ветеринарство го тестирала водоснабду-
вањето и утврдила дека нивото на арсен во водата ги 
надминува прифатливите нивоа.

Понатамошните испитувања укажаа дека арсенот е 
природен и може да се отстрани само преку инста-
лација на опрема за филтрирање кај изворот на во-
дата. И покрај формалните податоци и претставките 
на членовите на ‘Арсена’, општината продолжи да го 
користи истото водоснабдување и не инсталираше 
никаква опрема за филтрирање.

Членовите на иницијативата ‘Арсена’ дојдоа до 
сознание дека за да бидат подобро организирани во 
нивната работа на застапување, треба да се регис-
трираат како формална граѓанска организација. Ова 
би им овозможило да соберат средства за борбата за 
нивната кауза и формално да преземат правни дејст-
ва и да направат формални поднесоци. Така, во 2014 
година, 20 активни граѓани од иницијативата ‘Арсена’ 
ја основаа граѓанската организација Патокази.

Тие најдоа организации во Скопје кои би можеле да 
им помогнат да спроведат независно тестирање и 
анализа на водоснабдувањето во Гевгелија и ги иско-
ристија резултатите од овие тестови, заедно со ори-
гиналните податоци од Државната агенција, за под-
дршка на собирот на главниот плоштад во Скопје за 
добивање поголем публицитет. На штандот изложија 
шишиња вода од Гевгелија, со етикети  со предупре-
дувања дека содржи арсен и ги замолија граѓаните 
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Пред пет години, загрижените граѓани на Гевгелија 
формираа иницијативна група - ‘Арсена’ – со цел да 
се реагира за загадувањето на градското јавно во-
доснабдување. Тие открија дека Државната агенција 
за храна и ветеринарство го тестирала водоснабду-
вањето и утврдила дека нивото на арсен во водата ги 
надминува прифатливите нивоа.

Понатамошните испитувања укажаа дека арсенот е 
природен и може да се отстрани само преку инста-
лација на опрема за филтрирање кај изворот на во-
дата. И покрај формалните податоци и претставките 
на членовите на ‘Арсена’, општината продолжи да го 
користи истото водоснабдување и не инсталираше 
никаква опрема за филтрирање.

Членовите на иницијативата ‘Арсена’ дојдоа до 
сознание дека за да бидат подобро организирани во 
нивната работа на застапување, треба да се регис-
трираат како формална граѓанска организација. Ова 
би им овозможило да соберат средства за борбата за 
нивната кауза и формално да преземат правни дејст-
ва и да направат формални поднесоци. Така, во 2014 
година, 20 активни граѓани од иницијативата ‘Арсена’ 
ја основаа граѓанската организација Патокази.

Тие најдоа организации во Скопје кои би можеле да 
им помогнат да спроведат независно тестирање и 
анализа на водоснабдувањето во Гевгелија и ги иско-
ристија резултатите од овие тестови, заедно со ори-
гиналните податоци од Државната агенција, за под-
дршка на собирот на главниот плоштад во Скопје за 
добивање поголем публицитет. На штандот изложија 
шишиња вода од Гевгелија, со етикети  со предупре-
дувања дека содржи арсен и ги замолија граѓаните 

на главниот град да ја испијат водата! Овој публи-
цитет ја подигна нивната кауза на национално ниво, 
имајќи предвид дека локалните власти и медиумите 
во Гевгелија не беа заинтересирани да се ангажираат 
за ова прашање.

Притисокот од активностите на Арсена, како и по-
четокот на водењето истрага против Директорот на 
јавното претпријатие за водоснабдување на Општи-
на Гевгелија, ги охрабри општинските власти да по-
бараат финансиски средства за да обезбедат ново 
водоснабдување за градот.

Најголемата придобивка од иницијативата Арсена 
беше мобилизацијата на засегнатите граѓани и нив-
ното вклучување во прашањето кое се однесува на 
квалитетот на водата за пиење, за што доказ се и пот-
писите од петицијата од повеќе од 500 лица. Покрај 
ова, членовите на Арсена исто така имаат изграде-
но цврст однос со грантистите на Цивика мобилитас, 
организацијата Аква од Струга и Центарот за совре-
мени уметности во Скопје. Овие односи помогнаа да 
се зајакне солидарноста помеѓу граѓаните за да се 
обезбеди надзор над прашањата кои се однесуваат 
на „водата“ и да се олесни размената на искуства и 
знаење (know-how) и вештини помеѓу организации-
те. Аква има клучна улога во обезбедувањето насоки 
за техничките прашања и мобилизацијата на ресур-
сите.

Центарот за современи уметности помогна за ло-
калното подигање на свеста преку создавање на 
инсталација на „лажен“ селски бунар во Гевгелија. 
Понатаму, Арсена успеа да мобилизира ресурси од 
сопствените заедници, на пример, некои локални 

продавници обезбедија бесплатна флаширана вода 
за ранливите семејства, а локалната печатница даде 
значителни попусти за трошоците за печатење на 
промотивни материјали. Во времето на пишувањето, 
властите во Гевгелија конечно почнаа да работат на 
неопходната нова инфраструктура за да им обезбе-
дат на граѓаните вода која е безбедна за пиење!

Една коалиција на организации за права и органи-
зации на жените ефикасно соработуваше со цел да 
даде свој придонес во мониторинг извештајот за 
Македонија за Конвенцијата за елиминација на сите 
форми на дискриминација врз жените (CEDAW) и ус-
пешното лобирање на владата за поврзани прашања. 
На 71та седница на CEDAW (закажана за октомври 2018 
година), Комитетот ќе го разгледа македонскиот мо-
ниторинг извештај кој вклучува седум трудови под-
несени од 12 граѓански организации во Македонија. 
Многу од вклучените граѓански организации се ко-
рисници на грантови од Цивика мобилитас (како што 
се ‘Маргини’, ХОПС, ХЕРА и Хелсинки), тие го предво-
дат овој процес и обезбедуваат силно координирано 
застапување.

Истовремено, граѓанските организации ефективно 
покажаа солидарност со лобирање за владата да ја 
ратификува Конвенцијата на Советот на Европа за 
спречување и борба против насилството врз жени-
те и семејното насилство (позната како ‘Истанбул-
ската конвенција’). Националниот совет за родова 
рамноправност, со акцискиот грант од Цивика мо-
билитас, „Заедно за промени“, имаше за цел да при-
донесе за учество на граѓанското општество во заста-
пувањето за усвојување на меѓународните стандарди 
за родова еднаквост содржани во Конвенцијата. На 
ова прашање работеа заедно со Мрежата против на-
силство, Хелсиншкиот комитет и со организации на 
жени од Пехчево, Струга, Битола, Радовиш, Кумано-
во, Ресен и Велес.

Заедно тие презедоа локални и национални кам-
пањи за истражување и застапување, вклучувајќи и 
лобирање на дебати во парламентарното собрание 
и изготвија прирачник насловен „Подобрено законо-
давство поврзано со родово-базирано насилство“ и 
спроведоа низа обуки и едукативни настани со ад-
вокати, судии, јавни службеници, новинари и члено-
ви на граѓански организации. Исходот од овие ак-
тивности за солидарност беше ратификувањето на 
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Конвенцијата од страна на Собранието на Репубика 
Македонија на 23 март 2018 година, со што стана де-
сеттиот член на Советот на Европа кој постапи на тој 
начин. Во однос на двете заеднички активности за 
застапување, тајната за успехот се должи на следното: 
јасни договарања помеѓу членовите на коалицијата; 
секоја организација придонесува согласно своите 
предности; силни канали на комуникација; заедничка 
заложба за колективно работење кон една долгороч-
на цел; почитување на принципот на еднаквост во 
партнерството.

Постојаниот претставник на Република Македо-
нија во Советот на Европа, Петар Поп Арсов, на 23 
март го врачи инструментот за ратификација на 
церемонија на која присуствуваше заменик-гене-
ралниот секретар на Советот на Европа, Габриела 
Батаини-Драгони.

Граѓанската организација „Флоренс Најтингејл“ по-
веќе од 15 години работи на прашања кои се одне-
суваат на унапредувањето на родовата еднаквост и 
различност во Куманово. Со институционален грант 
од Цивика мобилитас, организацијата успеа да раз-
вие понатамошни аспекти на своето локално заста-
пување, како и да развие нови односи со останати 
граѓански организации во други градови. Нејзината 
работа, на пример, за помош на општинските власти 
во Куманово да развијат стратегија за поддршка на 
мултиетничкиот пристап кон обезбедувањето обра-
зование во градот, има импликации и за другите гра-
дови во кои живеат мултиетнички заедници.

Искуството од Куманово потоа се користеше за гра-
дење на солидарност и врски со други граѓански ор-
ганизации кои работат на слични прашања, што пак 
привлекува дополнителни ресурси за решавање на 
проблемите. Ова е добар пример за тоа како соработ-
ката, а не конкуренцијата, придонесува за стратешки-
от развој на една организација.

Преку различни настани на Цивика мобилитас „Фло-
ренс Најтингејл“ воспостави релации со други гран-
тисти, како што е Антико и нивната мрежа на граѓан-
ски организации, фокусирани на прашањата за 
родова еднаквост меѓу мултиетничките заедници и 
Асоцијацијата на демократските иницијативи (АДИ). 
Со АДИ, поголема организација, со седиште во Гости-
вар, но добро етаблирана за активности и на нацио-
нално ниво, Флоренс Најтингејл успеа да обезбеди 
средства од ЕУ за поддршка на активностите во шест 
различни општини за заложби за поинклузивни, му-
лтиетнички пристапи за обезбедување на услуги.

Проектот „Разновидноста е во мода“ е директен ре-
зултат на солидарноста помеѓу граѓанските органи-
зации поддржани од Цивика мобилитас, а „Флоренс 
Најтингејл“ сега има потпишано меморандуми за со-
работка со вкупно девет општини.
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Преку различни настани на Цивика мобилитас „Фло-
ренс Најтингејл“ воспостави релации со други гран-
тисти, како што е Антико и нивната мрежа на граѓан-
ски организации, фокусирани на прашањата за 
родова еднаквост меѓу мултиетничките заедници и 
Асоцијацијата на демократските иницијативи (АДИ). 
Со АДИ, поголема организација, со седиште во Гости-
вар, но добро етаблирана за активности и на нацио-
нално ниво, Флоренс Најтингејл успеа да обезбеди 
средства од ЕУ за поддршка на активностите во шест 
различни општини за заложби за поинклузивни, му-
лтиетнички пристапи за обезбедување на услуги.

Проектот „Разновидноста е во мода“ е директен ре-
зултат на солидарноста помеѓу граѓанските органи-
зации поддржани од Цивика мобилитас, а „Флоренс 
Најтингејл“ сега има потпишано меморандуми за со-
работка со вкупно девет општини.

ДОБРИ ПРАКТИКИ 
ВО СОРАБОТКАТА СО 
ПОВЕЌЕ ЗАСЕГНАТИ 
СТРАНИ
Самохраните мајки во Македонија се соочуваат со 
исклученост и дискриминација, што ја зголемува 
нивната ранливост и зависност од надворешна фи-
нансиска и психолошка помош. Имено, доколку може 
да обезбедат финансиска независност, самохраните 
мајки ќе ја подобрат својата позиција меѓу своите 
роднини и нивната положба во заедницата и ќе ста-
нат помалку подложни на експлоатација и злоупо-
треба. 

Ова е мисијата на Македонскиот центар за женски 
права - Шелтер центар. Центарот придонесува за 
економско јакнење и психо-социјална поддршка за 
невработените и самохрани мајки од Скопје, Тетово, 
Куманово и Битола. Со поддршка од Цивика моби-
литас, Шелтер центарот се ангажираше со десетици 
жени, поддржувајќи ги да учествуваат во програмите 
за обука кои се однесуваат на вработување и прет-
приемачки вештини и олеснувајќи го нивното запоз-
навање со голем број локални засегнати страни кои 
можат да им понудат можности за тие да станат еко-
номски активни.

Стремејќи се кон оваа општествена промена, Шелтер 
центарот има развиено ефективни односи со голем 
број соработници, вклучително и други граѓански ор-
ганизации, како што се „Минус и Плус“ (ресурсен цен-
тар за самохрани родители), Министерството за труд 
и социјална политика, Агенцијата за вработување, 
како и со општинските центри за социјална работа, 
Комисиите за еднакви можности во неколку општи-
ни, Парламентарната комисија за еднакви можнос-
ти на жените и мажите, Народниот правобранител, 
полицијата, Јавното обвинителство, Комисијата за 
заштита од дискриминација, судовите и медиумите.

Сепак, можеби најважно е што Центарот допре до 
приватниот сектор, со цел да се залага за повеќе 
можности за ранливите жени. Ова резултираше и 
со финансиски донации за Шелтер центарот, како и 
можности за работа за жените.

Во 2016 година Ајде Македонија спроведе национал-
на кампања „Македонија без отпад“ која вклучуваше 
активности на 156 места организирани во соработка 
со 70 граѓански организации и повеќе од 100 учи-
лишта во 53 општини со учество на 16.000 граѓани. 
„Ајде Македонија“ имаше значајна медијаторска уло-
га во здружувањето на различните засегнати страни 
со цел да придонесе за националниот ден на акција.

Пред акцијата тие одржаа поголем број лични средби 
со општинските власти и граѓанските организации во 
многу различни градови и олеснија договарањето на 
различните засегнати страни кои ќе соработуваат во 
активностите за расчистување. Истовремено, „Ајде 
Македонија“ спроведе кампања за социјални меди-
уми со цел да ги мобилизира граѓаните да се приклу-
чат на активностите за расчистување, а исто така ги 
поддржаа наставниците да спроведуваат активности 
за подигање на свеста во училиштата за да ги моти-
вираат учениците да се приклучат кон акцијата. Како 
поддршка на наставниците, „Ајде Македонија“ изгот-
ви информативни материјали кои беа електронски 
дистрибуирани до наставниците, кои потоа ги адап-
тираа и ги користеа во нивните локални средини. 
Овие различни методи на мобилизација беа успешно 
искористени за да се постигне учеството на повеќе 
засегнати страни во кампањата за расчистување на 
Македонија. На денот на акцијата, интересно беше да 
се види како доброволците од општините Ѓорче Пет-
ров и Сарај ги чистеа спротивните страни на брего-
вите на реката Вардар, а градоначалниците, заедно 
со министерот за животна средина, се состанаа на 
мост помеѓу двете општини. „Ајде Македонија“ беше 
наградена со златен сертификат од МКЦ-Битола за 
нивниот голем придонес кон волонтерството.
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ПРОНАОЃАЊЕ 
НОВИ ПАРТНЕРИ И 
ПОДДРЖУВАЧИ 

Како што покажува и самото име, за граѓанската орга-
низација Конект соработката меѓу засегнатите стра-
ни е  суштината на начинот на кој работи. Мисијата 
на организацијата е да поттикне и да унапредува 
приватно донирање и општествена одговорност на-
сочена кон ефективен и долгорочен развој на Маке-
донија. Од 2008 година организацијата успешно има 
воспоставено односи со бизнис-секторот и тестира 
начини за работа со бизниси кои стануваат признати 
како „добра практика“. Со поддршка од Цивика моби-
литас, Конект го прошири својот однос со повеќе од 
40 различни бизниси, олеснувајќи ги можностите за 
тие бизниси и нивните вработени да се ангажираат и 
да ги поддржат локалните каузи и да го промовираат 
волонтерството. Нивниот однос со една од најголе-
мите македонски корпорации, енергетскиот гигант 
ЕВН, ја покажа ефективноста на обезбедувањето 
можности за бизнисот да придонесе за волонтерски-
от сектор.

Конект им помогна на ЕВН да развијат конкретен мо-
дел за корпоративно волонтерство. Компанијата им 
дава можност на сите заинтересирани вработени да 
поминат еден ден годишно во компанијата за волон-
терски активности. Самите вработени ги одредуваат 
социјалните прашања на кои би сакале да работат 

(на пример, подобрување на училишните објекти, 
поздрави населби), а потоа Конект им помага да фор-
мираат мали тимови групирани според заедничките 
интереси и да се спојат со заедниците кои искажале 
такви потреби. На овој начин Конект ги олесни мож-
ностите за 134 вработени во ЕВН да преземат добро-
волни акции во 15 различни општини. Во процесот 
на спојување на корпоративните волонтери и заед-
ниците, Конект соработува со четири други граѓан-
ски организации: Центарот за енергетска ефикасност 
(МАЦЕФ) - Скопје, Младинскиот совет на Охрид, Жетва 
на знаење од Прилеп и Планетум од Струмица. 

Програмата е позитивно оценета од сите засегнати 
страни, при што многу од вработените се инспири-
рани дополнитело да придонесат со своето време и 
да коментираат како корпоративното волонтерство 
носи повеќе задоволство за нивната платена работа, 
а во ЕВН се нестрпливи да ја прошират програмата 
меѓу своите вработени. За другите кои се заинтереси-
рани да иницираат вакво волонтерство, Конект има 
неколку корисни упатства кои се достапни на е-плат-
формата на Цивика Мобилитас.

Институциите на организирана религија честопати 
имаат силно влијание врз заедниците и како такви 
се важни засегнати страни во локалното управување. 
Мислењата и интересите на религиските институции 
треба да се земат предвид во секој локален процес 
на планирање и според тоа, оние кои го олеснуваат 
и промовираат партиципативниот пристап во доне-
сувањето одлуки имаат потреба од конкретно разби-
рање и вештини за да го направат тоа. Во заедниците 
каде што постојат разлики во однос на религиската 
припадност, поголем е предизвикот да се олесни 
меѓурелигискиот дијалог и потребата од донесување 
одлуки за локално владеење со кои се почитува 
различноста. Во Македонија граѓанските организа-
ции може да имаат клучна улога во помагањето на 
верските институции во процесот на одлучување на 
локално ниво на транспарентен и кохерентен начин. 
Еден важен чекор кон постигнување на ова е гра-
дењето доверба и сигурност, која не само што придо-
несува за потолерантна заедница, туку и за заедница 
каде разликите се подобро разбрани. ЗИП Институ-
тот е таква граѓанска организација која е посветена 
на конструктивно работење со општинските власти, 
бизнисите и другите граѓански организации, како и 
со црквите и џамиите.

ЦИВИКА МОБИЛИТАС
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ГРАЃАНСКАТА ВКЛУЧЕНОСТ, СОРАБОТКАТА И ДИЈАЛОГОТ22

http://www.konekt.org.mk/web/en/philanthropy/corporate-philanthropy/guide.html


Институтот потврдува дека воспоставувањето довер-
ба и соработка со религиозните тела не е нешто што 
може да се случи преку ноќ. Потребен е долг процес 
на градење доверба и заедничко учење. Во моментот 
ЗИП Институтот не само што има потпишано Мемо-
рандум за соработка со различни општински власти, 
туку и со Македонската православна црква и Ислам-
ската верска заедница, вклучувајќи ја и Иса-беговата 
Медреса. Ова значи дека двете најголеми верски ин-
ституции во земјата формално се согласиле да сора-
ботуваат со ЗИП. Овој формален статус е постигнат по 
долгиот процес на неформални и формални средби, 
редовно споделување на информации за проекти-
те и активностите на ЗИП, иницирање на одредени 
наменски (ад хок) соработки и свесно залагање од 
страна на ЗИП во осмислувањето на активностите во 
кои  религиозните организации ќе имаат улога која е 
погодна за нив. Финансиската одржливост е предиз-
вик за организираното граѓанско општество во Маке-
донија, како и во целиот свет. За организациите кои 
се ангажираат за застапување и обезбедување услуги 
за најранливите, сѐ повеќе се бара финансирање од 
голем број извори. Здружението Избор во Струмица 
укажува на некои од можностите, бидејќи има цврсто 
изградени, значајни врски со државниот и приватни-
от сектор. Избор го фокусира вниманието кон оние 
поединци и групи на граѓани во општеството кои 
реално страдаат од зависности, сексуална експлоа-
тација и други слични ранливи состојби или кај кои 
постои голема веројатност за истото. За решавање 
на овие прашања, Избор воспостави програми кои 
се однесуваат на превенција, намалување на штети 
и рехабилитација. 

Многу години наназад организацијата водеше кам-
пања за јавните фондови да бидат достапни за неј-
зините услуги и конечно, на почетокот на 2018 го-
дина, Министерството за труд и социјална политика 
отвори програма со која ќе се овозможи такво јавно 
финансирање. Ова не е само доказ за застапувањето 
на Избор и другите граѓански организации, туку исто-
времено е признание за квалитетот и ефективноста 
на работата на Избор. Ова признание не е потврдено 
само од јавниот сектор, туку Избор исто така успешно 
покажа и во приватниот сектор дека нивните мисија 
и методи се соодветни за соработка со бизнисите.
Програмата за рехабилитација на Избор се разви 
како модел во социјалното претприемништво. Про-
грамата ја предводи Тераписката заедница „ПОКРОВ“, 

која е место каде што зависниците и другите жртви 
на злоупотреба можат да се вклучат во програмата за 
рехабилитација која вклучува терапија, учење и труд. 
Аспектите „учење“ и „труд“ се осмислени за да им по-
могнат на поединците да станат подобни кандидати 
за вработување и да може да се реинтегрираат во 
општеството. За да го направи тоа, заедницата упра-
вува со органско градинарско претпријатие, произ-
ведувајќи овошје, зеленчук и мед. Овие производи 
не само што се пакуваат и продаваат за да донесат 
приходи за заедницата, туку и за да ја подигнат свес-
та за социјалните прашања. ПОКРОВ истовремено 
соработува и со потрошувачите и со бизнисите во 
малопродажниот сектор. Во изминатите неколку го-
дини Избор соработуваше со ланецот на супермар-
кети Тинекс и фармацевтската компанија Зегин, кои 
сега ги продаваат производите на Избор и на тој на-
чин обезбедуваат долгорочна гаранција за продажба 
и опфат. И експертите за малопродажба на органски 
производи, „Наша добра земја“ ги акредитираа про-
изводите на Избор.

ПОКРОВ истовремено соработува и со потрошува-
чите и со бизнисите во малопродажниот сектор. Во 
изминатите неколку години Избор соработуваше со 
ланецот на супермаркети Тинекс и фармацевтската 
компанија Зегин, кои сега ги продаваат производи-
те на Избор и на тој начин обезбедуваат долгороч-
на гаранција за продажба и опфат. И експертите за 
малопродажба на органски производи, Наша добра 
земја ги акредитираа производите на Избор.

Односите со приватниот сектор не се развиваа само 
затоа што на Избор им требаа продавници за нивни-
те производи, туку тие прераснаа во важен процес на 
учење за Избор. Од приватниот сектор тие ја научија 
важноста да се има стандарди за квалитет, а ангажи-
раните бизниси од Избор научија за важноста да 
придонесат за стабилно општество. На крај, како и со 
многу други стории во оваа збирка, исто така е важно 
да се напомене дека Избор добива поддршка преку 
соработката со многу други граѓански организации, 
не само со Конект, кои помогнаа да се остварат де-
ловните врски!
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Македонија се стреми да биде социјално ин-
клузивна демократија. За да го реализира ова, 
треба да постојат институционални договори, 
механизми и практики со кои ќе  се потврди 
дека владата е одговорна, а одлучувањето е 
транспарентно и дека сите граѓани имаат ед-
накви можности да учествуваат. Ова за воз-
врат изискува што е можно повеќе децентра-
лизација на процесите на одлучување, како и 
отвореност и прогресивност на парламентите 
и советите на централно и на локално ниво. 
Граѓанското општество има клучна улога за ре-
ализација на ваквиот стремеж.

Граѓанските организации со силни конституен-
ти можат да придонесат за зајакнување на до-
вербата меѓу граѓаните и јавните институции, 
а со тоа повторно да ја воспостават легитим-
носта на демократијата во земјата. Граѓански-
те организации исто така може да помогнат 
сите делови на општеството да придонесува-
ат за националниот развој и да ја споделува-
ат сопственоста на истиот, како и да понудат 
иновативни решенија за формулирање и им-
плементација на јавната политика. Покрај тоа, 
граѓанските организации може да се ефектив-
ни олеснувачи на пристапите со повеќе засег-
нати страни, на тој начин здружувајќи ги јавни-

от, бизнис и волонтерскиот сектор. Сепак, сите 
овие различни сектори и нивните институции 
на централно и локално ниво имаат различни 
интереси и грижи. Така, единствениот начин да 
се решат или ублажат разликите и да се макси-
мизираат придобивките од социјалната инклу-
зивност е преку промовирањето на културата 
на дијалог.

Цивика мобилитас ја поддржува оваа култура 
на дијалог преку своите грантови за граѓански-
те организации и преку голем број активности 
за форуми и платформи. Така, има стории од 
Цивика мобилитас кои покажуваат позитивни 
резултати и добри практики во дијалогот на 
сите нивоа. Во овој дел презентираме само не-
колку избрани стории.

ПОДДРШКА НА 
КУЛТУРАТА НА 
ДИЈАЛОГ

ШТО СЕ ПОДРАЗБИРА ПОД „КУЛТУРА НА ДИЈАЛОГ“ И КАКО 
КУЛТУРАТА НА ДИЈАЛОГ МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА НА 
ЛОКАЛНО, РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО НИВО?

3
,,

,,
Во човековите општества секогаш ќе постојат разлики во 
ставовите и интересите. Но, реалноста денес е дека сите ние 
зависиме едни од други и мора да живееме заедно на оваа 
мала планета. Затоа, единствениот разумен и интелигентен 
начин за решавање на разликите и судирите на интереси, не-
зависно дали се меѓу поединци или нации, е преку дијалог. 
Така, промовирањето на културата на дијалог и ненасилство 
за иднината на човештвото е важна задача на меѓународната 
заедница.

Дефиниција за „Kултура на дијалог“, Далај Лама
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На 12 јули 2016 година, програмата Цивика мобилитас 
го овозможи форумот во Скопје на тема „Кризата на 
партиципативната демократија“. Со форумот, на едно 
место се собраа 94 учесници од 76 различни граѓан-
ски организации од целата земја.

Замислата на форумот во голема мера како основа 
ја имаше иницијативата “Blue Print“, во која беа оп-
фатени 73 граѓански организации, кои презентираа 
детална агенда за „поттик, насоки и детални актив-
ности кои се сметаат за неопходни за враќање на 
демократските стандарди и вредности, постигнување 
напредок во одбрани области на политиката и обно-
вување на довербата на граѓаните во клучните др-
жавни институции“. 

На Форумот беа вклучени и панелисти кои споде-
луваа перспективи и искуства од Велика Британија, 
Турција и Србија за предизвиците за „партиципатив-
ната демократија“, и ги поддржаа учесниците да дис-
кутираат и да дебатираат за прашања во пет работни 
групи.

Учесниците од работните групи донесоа голем број 
заклучоци, a во одредени случаи и препораки за ак-
тивности кои се резимирани подолу кои, според нив, 
се важни за зајакнување на партиципативната демо-
кратија, начините на кои организираното граѓанско 
општество може да го подобри својот придонес и да 
биде поефективен партнер во управувањето и даго 
зголеми учеството на граѓаните.

ПРИНЦИПИ:
 Во сите активности промовирањето на поголе-

ма инклузивност на партиципативната демократија 
претставува важен принцип; 

Примената на дијалог треба да биде најважна и 
треба да се искрористи различноста помеѓу учесни-
ците;

ОРГАНИЗИРАНО ГРАЃАНСКО 
ОПШТЕСТВО: 

Граѓанските организации треба да придонесат 
за сите аспекти на утврдување и имплементирање 
на решенија за кризата, вклучувајќи и предлагање 
решенија (како што е новото решение ‘Blue Print’ од 
група граѓански организации) и за следење на спро-
ведувањето на сите донесени решенија;

Граѓанските организации треба поефективно да 
ја презентираат својата експертиза и да осигураат 
дека нивните предлози и активности се повеќе ори-
ентирани кон резултати;

Граѓанското општество може да е покохерентно 
и поконзистентно со договорен приод кон тоа како 
секторот е претставен во дискусиите со други нацио-
нални засегнати страни. Ваквата застапеност треба 
да ги земе предвид и вредностите, големината, обе-
мот и постигнувањата на кои било граѓански органи-
зации кои го претставуваат овој сектор и да осигура 
дека се земаат предвид сите видови и манифестации 
на граѓанското општество;

Граѓанските организации треба да придонесат 
за обезбедување на подобро управување во Маке-
донија преку преземање повеќе улоги за следење и 
надзор и антикорупциски мерки;

Треба да се зголемат механизмите со кои може 
да се изгради консензус помеѓу граѓанските органи-
зации и сеопфатен договор за стратегија за развој 
на секторот.

ВКЛУЧЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ: 
Програмите за промовирање и обезбедување на 

граѓанско образование треба да се приоритетни, при 
што сите засегнати страни ќе преземаат одредена 
одговорност за имплементирањето на таквите про-
грами;

Најсиромашните и најранливите граѓани треба 
да се приоритетни во однос на поддршката за анга-
жирање во демократските процеси.
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Две години по форумот ‘Кризата на партиципа-
тивната демократија’ и една година од форми-
рањето на коалиционата влада предводена од 
СДСМ, Цивика мобилитас беше домаќин на темат-
скиот форум „Една година влада-осврт на граѓан-
ските организации“ на кој, преку разговор со преми-
ерот Зоран Заев и министерот за информатичко 
општество и администрација, Дамјан Манчевски, 
ги разгледа реформите на новата влада и нејзини-
те односи со граѓанското општество. Овој форум 
што се одржа во Скопје на 31 мај 2018 година, пока-
жа како растечкото граѓанско општество во Ма-
кедонија значително придонесува за процесот на 
реформи во управувањето. Премиерот Зоран Заев, 
им оддаде признание на придонесите на гранти-

стите на Цивика мобилитас. Тој ја пoтврди потре-
бата дека јавниот сектор треба да ги одреди на-
чините на кои може да ја поддржи одржливоста на 
граѓанските организации и како, на сите нивоа на 
јавната администрација, организираното граѓан-
ско општество треба да е прифатено како рам-
ноправен партнер во националниот развој. Тој ис-
товремено ги поздрави граѓанските организации 
како чувари на власта и потребата од граѓанско 
надгледување за борбата против сите форми на 
дискриминација во администрацијата и ја нагласи 
важноста на капацитетите на граѓанските орга-
низации да придонесат за планираниот пристап 
на Македонија во ЕУ.
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Доброто владеење во една земја зависи од големиот 
број чинители и системи кои ефикасно работат заед-
но. Еден од клучните чинители е институцијата Пар-
ламент и избраните членови во неа. Во последните 
години членовите и механизмите на македонскиот 
парламент најмногу се спротивставуваа на констру-
ктивниот ангажман со граѓанското општество воо-
пшто, а особено со ЛГБТ заедницата. Меѓутоа, преку 
постојан, добро информиран и структуриран процес 
на лобирање, граѓанските организации кои ги за-
стапуваат интересите на ЛГБТ заедницата поставија 
важна основа која ќе им овозможи да делуваат ефек-
тивно кога ќе дојде вистинското време. Тоа „време“ 
се појави при промената на владата во 2017 година, 
со коалиција на граѓански организации кои прило-
жија докази и предлози што ќе ги убедат пратеници-
те дека треба да дејствуваат за поддршка на правата 
на ЛГБТ заедницата. Групата  граѓански организации 
вклучуваше застапување во повеќе организации 
вклучени во ЛГБТ заедницата, од кои шест беа под-
држани од Цивика мобилитас.

На пример, ХЕРА (Асоцијација за здравствена едука-
ција и истражување) и коалицијата ‘Маргини’ извр-
шија проценка на перцепциите на пратениците кои 
донесоа заклучок дека „повеќето пратеници ги при-
знаваат припадниците на ЛГБТ заедницата како жрт-
ви на дискриминација и насилство и веруваат дека 
ситуацијата треба да се подобри во неколку области, 
преку подобрување на правната рамка, но исто така 
и преку активности за подигање на свеста“. Процен-
ката покажа дека новиот парламент беше подготвен 
да дејствува.

Кон крајот на 2017 година, свечено започна со работа 
нова интер-парламентарна комисија за правата на 
ЛГБТ заедницата. Не само што ова е прв ваков зафат 
за Македонија, туку е и прв во поширокиот регион 
и затоа претставува добра практика која земјата со 
гордост може да ја промовира и да ја прикажува. 
Формирањето на комисијата, со мандат кој вклучува 
барање совети и идеи од граѓанските организации, 
е важен механизам за да се овозможи дијалог кој ќе 
доведе до политики за поддршка на правата на ЛГБТ 
заедницата. ХЕРА, ‘Маргини’ и Хелсиншкиот комитет 
со нетрпение очекуваат понатамошно проширување 
на дијалогот.

Грантистите на Цивика мобилитас посветено рабо-
тат на прашања на локално ниво и притоа може да 
утврдат начини на работење и остварување дијалог 
кои може да се пренесат и да се прошират низ це-
лата земја. Ваквото работење честопати е одговор 
на одбраната на правата на одредени ранливи гру-
пи и обидот да се пронајдат механизми со кои може 
да се поттикнат индивидуалните граѓани од ваквите 
групи. ХЕРА е добар пример за вакво работење, кое 
тие го спроведуваат паралелно со нивното истражу-
вање и застапување на национално ниво. Неодамна 
организацијата започна со техничка поддршка на 
три различни општински органи за да им помогне 
во спроведувањето на процедури кои ќе ја опфатат 
дискриминацијата во обезбедувањето на локални 
услуги. Советите на општините Штип, Струмица и Ку-
маново усвоија протоколи за зајакнување на сора-
ботката за заштита од дискриминација со цел да се 
промовира поднесувањето на претставки од страна 
на жртвите на дискриминација на локално ниво, да 
се зајакне улогата на координаторите за еднакви 
можности, како и да се олесни дијалогот со подрач-
ните канцеларии на Министерството за правда, На-
родниот правобранител и Комисијата за заштита од 
дискриминација.

Друг пример за нова добра практика е употребата 
на граѓанските извештаи од страна на Национални-
от ромски центар (НРЦ) со цел да им се помогне на 
локалните власти подобро да разберат како граѓа-
ните на ромската заедница ги перцепираат. Ваквите 
онлајн и физички алатки се начини како НРЦ може 
да ангажира маргинализирани групи во дијалог со 
властите каде што другите методи и засегнати стра-
ни не успеале. Овие техники и пристап помогнаа 
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НРЦ да постигне успех на локално ниво и да поста-
ви преседани кои може да се користат за поддрш-
ка на активностите на други локации. На пример, по 
долгогодишното олеснување на дијалогот за реша-
вање на прашањата за домување и признавање на 
неофицијалната сопственост на земјиште од Роми-
те, НРЦ ги натераа властите во Штип конечно да му 
дадат правен статус на претходно „непризнаениот“ 
дом. Локалната одлука, возможна според новото за-
конодавство за „бесправно изградени објекти“, сега 
се промовира во другите општини како дел од дија-
логот за решавање на нивните локални прашања. 

Популарните и ефективни алатки за поддршка на 
културата на дијалог вклучуваат јавни расправи и 
состаноци во стилот на „градско собрание“, при што 
прашањата може отворено да се истражуваат и да 
се дебатираат меѓу поголем број засегнати страни, 
вклучувајќи ги и оние на позиции на државен надле-
жен орган. Една група грантисти на Цивика мобили-
тас се залагаше за јавна расправа за решавање на 
прашањето за еднаков третман за сите граѓани на 
Македонија и за ставање крај на дискриминацијата 
на Ромите на сите гранични премини. КХАМ Делчево, 
Хелсиншкиот комитет и Македонското здружение на 
млади правници поднесоа иницијатива за организи-
рање на јавна расправа на Постојаната анкетна коми-
сија за човекови права во врска со ограничувањето 
на правото на слободно движење и дискриминација 
на граничните премини кон граѓаните од ромската 
етничка заедница. Во ноември 2017 година имаше 
покана за јавна расправа, а во декември Комисијата 
за заштита на правата и слободите при Собранието 
одржа модерирана дискусија. Како резултат на тоа, се 
презедоа конкретни иницијативи за подобрување на 

законската рамка за заштита на ваквите права и се 
стави крај на систематската практика на расно про-
филирање на ромските граѓани на граничните пре-
мини од страна на службеници на Министерството за 
внатрешни работи. Граѓанските организации и акти-
вистите кои се заинтересирани да дознаат повеќе за 
методологијата на јавни расправи или за други фор-
ми на учество во одлучување можеби би имале ко-
рист од Прирачникот на TACSO за граѓанските орга-
низации и граѓанското учество и онлајн можностите 
создадени преку платформата Citizenspace.

Покрај можностите за финансирање, програмата Ци-
вика мобилитас исто така ги поддржува граѓанските 
организации во промовирањето на „култура на дија-
лог“ преку олеснување на јавните форуми. Во текот 
на последните три години овие форуми се одржаа на 
локално, регионално и национално ниво и опфаќаа 
широк делокруг на теми и прашања: за миграција, 
депонии, концесии за рударство, мобилизација на 
заедницата, криза во демократијата, како и многу ло-
кално-специфични теми. 
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Форумите создадоа простор каде што повеќе од 4000 
претставници на граѓански организации, јавни ин-
ституции и други граѓани се собраа заедно за да спо-
делуваат информации и мислења и да придонесат за 
изнаоѓање заеднички решенија.

Форматите на форумите се разликуваа, но нивниот 
успех во промовирањето на дијалогот е воден од не-
кои заеднички карактеристики и добри практики. Се 
направи избор од три од овие добри практики, кои се 
опишани подолу:

Форумите на Цивика мобилитас го поддржуваат дија-
логот обезбедувајќи дека сите настани се водени од 
теми кои граѓанските организации и нивните кон-
ституенти ги сметаат за приоритети. Темите се одна-
пред предложени од граѓанските организации или се 
предложени со консензус на почетокот на форумите. 
Понатаму, граѓанските организации и нивните парт-
нери кои ги споделуваат вредностите и целите на Ци-
вика мобилитас, ја обезбедуваат ‘содржина’ за фору-
мите. Оваа ‘содржина’, која честопати се обезбедува 
со присуството на панелисти или гости говорници, е 
од суштинска важност за форумите и нивната улога 
да бидат информативни и истовремено да овоможат 
учење и дебатирање.

Втората „добра практика“ на форумите е што тие се 
имплементираат со принципот на инклузивност. Во 
физичка смисла ова значеше одржување на форуми-
те во граѓански простори (како што се библиотеки, 
универзитети, градски собранија, домови на култура, 
паркови и фестивалски локации) кои се достапни за 
сите и уверување дека има доволно (но не премногу) 
умереност на дијалогот за да не доминира ниту една 
личност или група.

Конечно, методите на форумите многу преземаат од 
идеите за „отворена технологија“, во кои, на пример, 
времетраењето на форумите во голема мера зависи 
од желбите на учесниците; сите оние кои доаѓаат за 
да учествуваат на форумите се сметаат за „вистин-
ските“ луѓе, така што бројката може да е голема или 
мала; и на форумите нема претходно одредени ре-
зултати, при што сите заклучоци зависат од насока-
та на дијалогот утврдена од страна на учесниците. 
(Повеќе за овие методи може да се најде на http://
openspaceworld.org)

ЦИВИКА МОБИЛИТАС
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ГРАЃАНСКАТА ВКЛУЧЕНОСТ, СОРАБОТКАТА И ДИЈАЛОГОТ 29

http://openspaceworld.org
http://openspaceworld.org


Добри практики за граѓанската вклученост, соработката и дијалогот

Издавач: 

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)

За издавачот:

Александар Кржаловски, Прв извршен директор (МЦМС)

Гонце Јаковлеска, Извршен директор (МЦМС)

Автор:

Сајмон Форестер (Simon Forester)

Тираж:

300 примероци

Дизајн:

Борис Ристовски, МЦМС

Печати:

БороГрафика

Мислењата што се изразени овде му припаѓаат на авторот и не ги одразуваат ставовите на Маке-

донскиот центар за меѓународна соработка.

Македонски центар за меѓународна соработка

Сите права се задржани. Репродуцирањето, копирањето, трансмисијата или преводот на кој било 

дел од оваа публикација може да се изврши единствено под следните услови: со претходна дозвола 

на издавачот, заради цитирање во анализи на книгата и под услови изложени во продолжение. 

Авторското право на оваа публикација е заштитено, но публикацијата може да се репродуцира на 

кој било начин без наплата за едукативни намени. За копирање во други услови, за употреба во 

други публикации или, пак, за превод и адаптација, треба да се обезбеди претходна дозвола од 

издавачот. 

Во електронска форма публикацијата е достапна на www.civicamoblilitas.mk.

Издавањето на оваа публикација е овозможено од Цивика мобилитас, проект на Швајцарската 

агенција за развој и соработка (SDC) кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за 

меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU). Содржината 

на оваа публикација е единствена одговорност на авторот и на ниту еден начин не може да се сме-

та дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка 

(SDC) или организациите што ја спроведуваат. 
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