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Да работиш заедно за да постигнеш резултати или 
да си помагаш меѓусебно за да постигнеш заедничка 
цел – ова се некои од одговорите на прашањето „што е 
соработка?“ Но, поважно од тоа се прашањата: дали и 
зошто соработуваме?  

Македонското граѓанско општество изобилува со при-
мери на соработка. Заеднички иницијативи, заеднич-
ки протести, заеднички проекти па дури и заеднички 
канцеларии на организациите. Граѓанските органи-
зации повеќе од било кога ја препознаваат моќта на 
соработката, моќта на здружувањето и заедништвото. 

Националната кампања „Македонија без отпад“, што 
ја спроведе Ајде Македонија пред четири години не-
маше да го има истиот ефект ако не се потпираше на 
соработката на дури 70 граѓански организации и над 
100 училишта. Таа овозможи активности на 156 места 
во 53 општини со учество на 16.000 граѓани. 

Соработката некогаш се случува на индивидуално, 
лично ниво. Таков беше примерот со наставничките 
Тања и Соња кои својата проектна идеја ја нарекоа 
„Против насилство под истото небо“. Тие започнаа со-
работка за да помогнат да се ублажи нетолеранцијата 
помеѓу мултиетничките заедници околу нивните учи-
лишта, „Лазо Трповски“, во општина Карпош и „Ли-
рија“, во општина Чаир. 

На страниците на овој број ќе видите бројни иниција-
тиви кои се темелат на соработка. Таков е протестот на 
десет мрежи на граѓански организации кои заедно, 
обединуваат околу 100 здруженија и иницијативи. 
Тие побараа од Собранието итен избор и именување 
на кадар во повеќе институции и тела од страна на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, а со 
писмени барања тие се обратија и до сите пратеници 
во Собранието на РСМ.

Но зошто е важна соработката? Таа е во основата на 
функционирањето на здруженијата на граѓани, впро-
чем за да се основа едно здружение треба да се здру-
жат најмалку петмина граѓани. Нивното здружување, 
таа првична соработка се случила токму заради тоа 
што ја препознале нејзината моќ. И како што индиви-
дуите, како општествени битија постојано се упатени 
еден на друг, така и организациите во текот на своето 
постоење и работа постојано се упатени на други орга-
низации, институции, граѓани... 

 Цивика мобилитас посветува големо внимание на со-
работката. Убедени сме дека преку соработка, резул-
татите на сите организации ќе бидат многу поголеми. 
Свесни сме дека во време на ниска општа доверба во 
општеството воопшто не е лесно да се соработува, но 
луѓето од граѓанскиот сектор секогаш биле тука да да-
дат пример на другите. 

И на крај, позната ни е старата африканска поговорка: 
„Ако сакаш да патуваш брзо, патувај сам. Ако сакаш да 
стигнеш далеку, патувај во друштво!“. Општествените 
промени кон кои тежнееме се нашите долги патеки, а 
тие можеме да ги совладаме само ако сите соработува-
ме.

Добредојдовте во новиот број на Граѓаните за проме-
ни, чија носечка тема е соработката.

Гонце Јаковлеска 
Национален координатор на  

Цивика мобилитас за ИКО

СОРАБОТКАТА КАКО КЛУЧ ЗА ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
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ТЕМА
СОРАБОТКА
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Наскоро ќе се разгледаат досиејата на првите 10 осуде-
ни лица кои ја поминаа обуката за изработка на рабни-
ци, за да се одлучи кои од нив ќе добијат пробациски 
отпуст.  Здружението „Зелена лупа“ и Организацијата 
на жени од Струмица, кои го спроведуваат проектот 
„Заживување на законот за пробација на локално ниво 
преку ефективни партнерства во општина Струмица“ 
финансиран од Цивика мобилитас, се заслужни за фор-
мирањето на локалното координативно тело за спро-
ведување на Законот за пробација. Тоа е составено од 
претставници на судот, Јавното обвинителство, Минис-
терството за внатрешни работи, Центарот за социјални 
работи, Агенцијата за вработување и од струмичкиот за-
твор; што придонесува за олеснета меѓуинституционал-
на работа. Даден е предлог до судијата за извршување 
на санкции да изврши посета и да направи увид во текот 
на работата.

Од „Зелена лупа“ велат дека процесот тече според пла-
нот. Најпрво, тие ги анкетираа осудените лица за да 
проценат колку се запознаени со законот за пробација 
и дали се заинтересирани да учествуваат во обуките за 
стекнување занаети и вештини. Потоа, пробацискиот 
службеник и АВРМ им презентираа што се случува по 
пробацискиот план и кои се бенефициите што државата 
ги нуди во врска со вработување на претходно осудени 
лица. Десетте осудени лица беа избрани на основа на 
неколку критериуми: примерно поведение, работни на-
вики, желба за стекнување знаења и вештини и возраст. 
Тие беа дел од тримесечната обука за изработка на еле-
менти од бетон (плочки, рабници и сл.) што ја спроведе 
компанија К.И.М која ги обезбеди материјалите и опре-
мата. 

Борче Цветков, директор на затворот, ја поддржува 
оваа иницијатива, но според актуелните законски ре-
шенија тој нема ингеренции врз самиот процес на про-
бација. „Јас знам кои од тие луѓе заслужуваат да си одат 
дома бидејќи јас и воспитувачот ги познаваме најдо-
бро. Реално, судијата и полицијата ги гледаат еднаш до 
два пати. Ние имаме малку поинаков третман спрема 
нив“, истакна тој.

Основниот суд во Струмица е надлежен да одлучува по 
предлозите на директорот на затворот за условен от-
пуст. Според судот, во пракса, процентот на прифаќање 
на предлозите е низок. Оттаму велат дека потребно е да 
се смени казнената политика и наместо условна осуда 
да се практикува изречување на условна осуда и друга 
алтернативна мерка, како на пример општо корисна ра-
бота, со цел да заживее Законот за пробација. 

Амбасадорката на Швајцарија, Н.Е. Сибил Сутер Тејада, 
доби специјална награда на свечената седница на Со-
ветот на општина Струмица токму поради поддршка на 
проектот за заживување на законот за пробација. „Би 
сакала да ја спомнам значајната работа завршена од 
страна на ‘Зелена лупа’, која што помага во реинтегра-
цијата и ресоцијализацијата на поранешни осуденици, 
што е една од најбитните мерки за социјална и општест-
вена инклузија“, рече амбасадорката во својот говор.

Инаку, затворот во Струмица е од полуотворен тип и каз-
на отслужуваат осуденици до три години и повратници 
до една година. Во моментов има 90 затвореници, нај-
често осудени за сообраќајки, насилство, измама, тешки 
кражби, неплаќање алиментација и сл.

„Зелена лупа“ го заживуваат Законот за 
пробација во Струмица



4   ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

Расте отпорот кон корупцијата, но исто така и песимизмот

„Нам ни е неопходно системско справување со коруп-
цијата и воспоставување нов вредносен систем за што 
е предуслов јасно изразената волја на релевантните по-
литички фактори во државата“, истакна претседателот 
Пендаровски на регионалниот форум за борба против 
корупцијата организиран од Регионалната мрежа за 
развој и интегритет на Југоисточна Европа (СЕЛДИ) и 
Платформата на граѓански организации за борба про-
тив корупцијата што се одржа на 13 декември 2019 годи-
на во Скопје. Тој истакна дека неопходните реформи во 
сферата на владеење на правото и правната држава не 
треба да ги правиме за да ги задоволиме критериуми-
те за членство во ЕУ, туку за да ја вратиме довербата на 
граѓаните во институциите и во сопствената држава.

На настанот учествуваа над 100 претставници од граѓан-
ски организации и од државни институции од Северна 
Македонија и од земјите од регионот, а поддршка на 
граѓанскиот сектор во борбата против корупцијата даде 
и министерката за одбрана Радмила Шекеринска.

Експертите од СЕЛДИ го презентираа Извештајот за 
процена на корупцијата каде се анализирани податоци-
те од анкетата спроведена во во Северна Македонија во 
февруари 2019 година. Според него, 29,4% од граѓаните 
биле изложени на коруптивен притисок, а тоа проекти-
рано на население изнесува 490.038 граѓани. Од друга 
страна, корупцијата останува неказнива бидејќи во 

2018 година само 92 лица биле осудени за злоупотреба 
на службена должност или поткуп, што ја сведува ефи-
касноста на институциите на 0,02% случаи откриени и 
завршени со пресуда. Уште една поразувачка статисти-
ка покажува дека четири од пет граѓани (84%) очекуваат 
во иднина зголемување на притисокот за корупција.

Дискусијата за реформите во правосудството потврди 
дека промените на ова поле се случуваат динамично во 
сите земји на Балканот, а како најважна кај нас останува 
донесувањето на нов Закон за јавно обвинителство кое 
се пролонгира од политички причини.

Претставниците на антикорупциските тела од регионот 
ги споделија нивните досегашни искуства од работата 
и ги претставија наредните предизвици. Заедничка за 
сите нив е потребата од градење на нивните капаци-
тети, недостатокот на соработка со надлежните инсти-
туции, недостатокот на независност, како и фактот што 
конфликтот на интереси кај високата корупција не се 
спречува.

На настанот се отворија и прашањата на продолжување 
на проширувањето на ЕУ, со истовремено исполнување 
на реформите за добро владеење во Западен Балкан. 
Исто така, беа разгледани и корупцијата и заробеноста 
на државата како главен предизвик за земјите од Запа-
ден Балкан.

https://mcms.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/2055-regionalna-mrezha-za-antikorupcija-rma.html
https://mcms.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/2055-regionalna-mrezha-za-antikorupcija-rma.html
http://www.antikorupcija.mk/mk/index.php?id=2&mv=1
http://www.antikorupcija.mk/mk/index.php?id=2&mv=1
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Итно воведување на предлог-моделот за рехабилитација 
на жени жртви на семејно насилство

„Предлог- моделот за рехабилитација на жртвите на се-
мејно насилство како посебен член е влезен во новиот 
Закон за спречување и заштита од насилство врз жените 
и семејно насилство, што сега ќе влезе и во процедура 
на усвојување“, истакна Елена Димушевска, извршна 
директорка на Националната мрежа против насилство 
врз жени и семејно насилство на панел дискусијата 
посветен на овој предлог- модел. Настанот се одржа 
на 25 ноември кога се одбележува Меѓународниот ден 
за борба против насилството врз жените, а кој воедно 
беше и почеток на глобалната кампања „16 дена активи-
зам против насилство врз жените“.

Димушевска потенцираше дека моделот ги вклучува 
петте најважни аспекти на рехабилитација и реинтегра-
ција, а тоа се домувањето, психолошкото советување, 
финансиската поддршка, образованието и обуките, 
како и помош при вработување.

Претседателката на Клубот на пратенички во Собрание-
то на Република Северна Македонија, Ѓулумсер Касапи, 
говореше за важноста на заедничкото здружување на 
сите релевантни чинители во борбата против насилство-
то врз жените и девојчињата и ја нагласи посветеноста 
на Клубот на пратенички кон унапредување на системот 
за превенција и заштита од насилство врз жените.

Свое обраќање во панел дискусијата имаа пратенички 
од СДСМ, ВМРО- ДПМНЕ, ЛДП и ДОМ, преку што при-
донесоа да се разгледаат и дискутираат законските мож-
ности за усвојување на модел за реинтеграција и реха-
билитација на жените жртви на семејно насилство кои 
донеле одлука да ја напуштат насилната средина. Со ог-
лед на различните економски околности во Република 
Северна Македонија, потребно е да се изготват мерки 
и политики, со кои жените кои претрпеле насилство, а 
се економски зависни од сторителот на насилството, да 
можат полесно да донесат одлука за напуштање и да го 
поминат процесот на реинтеграција во општеството.

Националната мрежа против насилство врз жени и се-
мејно насилство е поранешен мал акциски грантист на 
Цивика мобилитас.

Дебата: Дали попреченоста резигнира или мотивира?

На 15ти декември 2019 година во организација на ПР-
КОС во релаксирана, неделна, предновогодишна атмо-
фера на Green House кафетерија се одржа дебата насло-
вена „Дали попреченоста резигнира или мотивира?“. 
Говорници на оваа провокативна и вечна тема беа три 
извонредни особи со различни попречености. Покрај 
тоа што имаат свои професии, тројцата се и активисти за 
правата на лицата со попреченост. Гере Трипков е док-
торант на Варшавскиот универзитет, кој работи life-style 
coaching пренесувајќи сопствено искуство како парап-
легичар и го води здружението Equality. Беира Салифо-
ска е вработена физиотерапевтка и вонредна студентка 
со целосно оштетен вид на Институтот за специјална 
едукација и рехабилитација. А, Александар Матовски – 
Цако е танчер, поет, радио-водител и прв дипломиран 
педагог со Даунов синдром во земјата.

Учесниците на настанот низ солзи и смеи, емотивно и ав-
тентично ги споделија јавно сопствените искуства за тоа 
како изгледа да си во хармонија со светот во кој лицата 
со попреченост се дискриминирано малцинство. Пуб-
ликата имаше ретка можност директно, од прво лице да 

слушне и разбере што значи да си врзан за количка, да 
не гледаш, да си различен. Преку модерирарањето на 
Ристо Чулев, омилен професор по Етика, Филозофија и 
Логика во средното школо „Георги Димитров“, присут-
ните дознаа колку силна мотивација е потребна за да се 
победи колективната, но и личната резигнација; и колку 
пот, подеми, падови, неспиени ноќи, мудрост и одлуч-
ност изискува да се изоди нивниот пат.

„Лицата со попреченост би можеле да придонесат мно-
гу за светот да стане подобро место за живеење. Нив-
ната чувствителност, емпатичност, сила, милозливост, 
храброст и сите нивни страдања можат да не‘ издигнат 
на повисоко ниво на свест... Уметноста како потрага по 
вистината и овие луѓе заедно, би можеле да ја исчистат 
мувлата нафаќана врз човечките сетила. Најтешките 
препреки всушност се во недозреаниот ум, во немож-
носта на „нормалниот“ човек да ја види и спознае вис-
тината за себе. ПРКОС ни приреди исклучително топла 
и искрена дебата, токму за таа вистина.“ – Синоличка 
Трпкова

Автор: Ирена П
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Во организација на Мрежата за медиумска писменост 
на 14 и 15 ноември 2019 година се одржа Конференција-
та „Денови на медиумска писменост 2019“, која е завр-
шен настан од истоимената манифестација што започна 
на 22 октомври.

Во текот на четирите седмици, реализирани се бројни 
заеднички активности со дел од членките на Мрежата 
за медиумска писменост, меѓу кои, работилници со над 
300 ученици од основните и средните училишта, ра-
ботилници и средби со претставници на организации 
на жени и пензионери, отворени денови за посета на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(ААВМУ) и други институции меѓу кои и претседателот 
на државата Стево Пендаровски, посета на медиуми, а 
се додели и наградата „Роберто Беличанец“.

На настанот се обрати и амбасадорот на ЕУ во земјава 
Самуел Жбогар, кој нагласи дека медиумите имааат го-
лемо влијание врз формирањето на јавното мислење 
за многу општествени прашања, а оттаму произлегува 
и важноста за препознавање дезинформации и лажни 
вести. 

На првиот ден од Конференцијата беа презентирани и 
резултатите од истражувањето Критичко размислување 
и навиките на информирање кај младите, реализирано 
во рамки на проектот КриТинк, а во организација на 
Институтот за комуникациски студии се одржа дебатата 
„Младите и онлајн консумеризмот“. Настанот заврши со 
работилница за медиумска писменост со подмладоци 
на политички партии

На вториот ден, се одржа состанок со членовите на Мре-
жата, на кој беше избрана новата координаторка на 
Мрежата. На настанот се одржаа и две панел дискусии – 
за вклучувањето на медиумската писменост во образо-
ванието и за препознавање на медиумските манипула-
ции, а за време на дискусиите донаторите информираа 
за активностите кои ги планираат во наредниот период.

Извор: АВМУ.

Одбележани Деновите на 
медиумска писменост 2019

Одбележан меѓународниот 
ден на лицата со 
попреченост

Живот без бариери во сите сфери на живеењето, еднак-
ви права и можности побараа лицата со попреченост на 
манифестацијата за одбележување на Меѓународниот 
ден на лицата со попреченост. Настанот се одржа во 
Музејот на македонската револуционерна борба во ор-
ганизација на Хендикеп плус и музичката продукциска 
куќа АРП во рамките на проектот „Еднаков предизвик“, 
финансиран од Министерството за Култура.

Бранкица Димитровска, претседателката на Здруже-
нието Хендикеп Плус потенцираше дека еден ден не е 
доволен за да се направи нешто повеќе за овие лица. 

„Ние сакаме за лицата со попреченост да се зборува 
цела година и секој ден во годината да се прават напори 
да се унапредуваат нивните права и за нив да се созда-
ваат еднакви можности. За овие лица не треба да се го-
вори што не можат, туку што можат. Овие лица бараат и 
одлуките на државата што се однесуваат на нив, да не се 
носат без нивно учество, бидејќи тие најмногу знаат што 
им треба. Знаеме, дека државата има и други предизви-
ци со кои се соочува, но мислиме дека доколку се работи 
посветено може многу да се направи“, рече таа.

Свое обраќање имаше и министерот за култура, Хусни 
Исмаили, кој истакна дека согласно со Конвенцијата за 
правата на лицата со попреченост сите имаме обврска 
да обезбедиме еднакви можности сите да можат да го 
остварат својот сон и да го работат она за што се најта-
лентирани.

Настанот со перформанс го збогатија Ема Ананиевска, 
Александар Ристевски Принц и Kaly’s Music Challenge.

Хендикеп плус е акциски грантист на Цивика мобили-
тас.
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Претставен Регистар на професионални онлајн медиуми

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и 
Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) 
го објавија регистарот на професионални онлајн ме-
диуми, кој брои околу 70 членки. Тој дава визуелен при-
каз за тоа кои онлајн медиум ги исполнуваат задолжи-
телните критериуми, односно минималните стандарди 
како веродостоен импресум, податоци за контакт, да 
имаат регистрирано правно лице, транспарентно да ја 
декларираат сопственоста, да имаат транспарентно фи-
нансирање, итн. Ова ќе им помогне на граѓаните да ги 
разликуваат професионалните медиуми и оние кои ши-
рат пропаганда и лажни вести.

„Процесот е резултат на поширока дебата за потребата 
од адресирање на проблемите во сферата на работење-
то на онлајн медиумите, при што нашите две организа-
ции имаа активна улога, но и став дека саморегулацијата 
е најмоќното решение за поттикнување на професио-
налноста на медиумите не само во сегашните околно-
сти, туку и на подолг рок“, рече на прес конференцијата 
Марина Тунева, извршната директорка на СЕММ.

Постапката на креирање на Регистарот се одвиваше 
според критериумите усогласени меѓу СЕММ и ЗНМ 
по примери од практиката на развиените демократски 
општества и Советот на Европа, а беше консултирана и 
медиумската и бизнис заедницата во државата.

Иницијативата за креирање на Регистарот е поддржана 
и од Стопанската комора на Македонија. Претседателот 
на ЗНМ Младен Чадиковски објасни дека Регистарот 
ќе има широка примена, за бизнисмените тоа ќе значи 
заштита од уценувачите и непрофесионалните меди-
уми, а за граѓаните да ги препознаат медиумите кои што 
ги почитуваат стандардите, да знаат кому може да му 
веруваат, а чии информации да ги примаат со резерва.

„Во контекст на изборите во државата, Регистарот ќе 
биде тест за политичките партии дали ќе се промовира-
ат во професионалните онлајн медиуми или кон нивни-
те ‘привезоци’“, потенцираше Чадиковски.

Од почетокот на јануари во функција ќе биде веб-плат-
формата www.promedia.mk, на која ќе има детали за 
сите членки на Регистарот.

Советот за етика во медиумите е институционален гран-
тист на Цивика мобилитас, а Здружението на новинари 
на Македонија е поранешен институционален гран-
тист.

https://www.promedia.mk/main
https://www.promedia.mk/main
C:\Users\goncej\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\SP0WJTK4\www.promedia.mk
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Граѓанско учество

Потреба од практикување 
родово свесна безбедносна 
политика

Реакција за измените на 
Законот за организација 
и работа на органите 
на државната управа и 
Законот за Влада

Мрежата за подобра легислатива „РИА“, реагираше 
против начинот на кој се донесоа измените на Законот 
за Влада и Законот за организација на органите на др-
жавната управа со што се воведува ново Министерство 
за политички систем и односи помеѓу заедниците. Спо-
ред неа, измените кои се однесуваат на креирањето на 
новото Министерство, се спроведени со недоволна кон-
султација со засегнатите страни и без спроведување на 
детална проценка на влијание на регулативата (ПВР). 
Оваа проценка овозможува рамка во која прецизно 
ќе се утврдат социјалните, економските и фискалните 
влијанија преку преглед на сите опции и активна кон-
султација со чинители.

Имајќи ги предвид значајните финансиски, социјал-
ни и административни промени кои ќе настанат од 
формирањето на министерството, предлагачите имаат 
општествена обврска точно да ги утврдат причините и 
да ги предвидат последиците на решенијата кои ги ну-
дат. Како мрежа која застапува кон одговорни полити-
ки базирани на докази сметаме дека за ваква значајна 
промена во системот на државната организација по-
требни се темелни и широки консултации со сите засег-
нати страни вклучувајќи го и граѓанското општество. Ис-
товремено, какви било промени во организацијата на 
органите на државната управа потребно е да произлегу-
ваат од Стратегијата за реформа на администрацијата, 
односно од наодите на хоризонталната функционална 
анализа која таму е предвидена. Оттука, пратениците 
требаше да ги почекаат наодите на функционалната 
анализа пред да ја донесат одлуката.

Мрежата РИА ја сочинуваат девет граѓански организа-
ции и стратешки се фокусира на добро владеење и ква-
литетно законодавство.

Здружението „Нексус – граѓански концепт“ ја организи-
раше регионалната дводневна конференција наслове-
на како „Улогата на жената во сочувувањето на мирот и 
безбедноста - Резолуција 1325 - Основа за акција“. 

Во своето обраќање, министерката Шекеринска потсе-
ти дека Балканот дефинитивно има експлозивна исто-
рија на страдање на жените и тоа во воени конфликти 
коишто беа глобални, но и во воени конфликти коишто 
се случуваа во овој регион. Исто така, таа наведе дека 
денес во Армијата на Северна Македонија има 10 отсто 
жени, но дека таа бројка сѐ уште е ниска. Според неа, 
радува фактот што има повеќе офицерки, чиј процент 
изнесува 15,1 отсто. 

Министерката за правда, Рената Дескоска, истакна дека 
Резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите 
нации (ОН) 1325 „Жени, мир и сигурност“ се бори про-
тив предрасудите кои не можат лесно да се препозна-
ат, особено ако се длабоко вкоренети во една средина. 
„Една од тие предрасуди која што опстојува со векови и 
сѐ уште денеска можеме да ја видиме дури и во нашите 
простори е предрасудите за машката надмоќ во одреде-
ни сфери, а тука е особено сферата на безбедност, сфе-
рата на градење мир, сферата на одлучување“, рече таа.

Со оглед на тоа што земјава е на прагот на НАТО, практи-
кувањето на родово свесна безбедносна политика ќе ја 
направи кредибилен партнер во активностите во рамки 
на Алијансата, Европската Унија, Советот на Европа, 
ОБСЕ и Обединетите нации.

Нексус – Граѓански концепт е мал акциски грантист на 
Цивика мобилитас.

Во 2000 година Советот за безбедност на ОН ја усвои 
Резолуцијата 1325 со која и формално се нагласува важноста 
на улогата на жената и нејзиното рамноправно учество во 
одбраната, или во спречување и решавање на конфликти. Со 
Резолуцијата се повикуваат државите членки да обезбедат 
поголемо присуство на жените во донесување на одлуките и 
тоа на сите нивоа во процесот на одлучување.

https://idscs.org.mk/mk/2019/04/18/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3/
http://www.morm.gov.mk/wp-content/uploads/Voved-Rezolucija-3ta-strana.pdf
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Секој ден во земјава една 
жена пријавува семејно 
насилство

Семејното насилство најчесто останува без разрешница 
поради недовербата во системот, рекоа учесниците на 
завршната конференција во рамки на проектот „Под-
дршка на имплементацијата на Националната стра-
тегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 
(модул за судски мониторинг)“ на Коалицијата „Сите 
за правично судење“. На настанот беа презентирани 
податоците од мониторингот на кривични постапки од 
областа на семејно насилство и родово базирано насил-
ство во текот на изминатата година. 

„Од сите процеси кои ги набљудувавме во основни-
те судови во земјава, констатиравме дека мал број од 
пријавените случаи се процесирани и ја добиваат раз-
решницата во своите постапки. Причината е најверојат-
но чувствителноста на прашањето на семејно и родово 
базирано насилство и на специфичноста на институ-
циите кои се први на фронтот против овој вид на насил-
ство “, рече Натали Петровска, извршната директорка на 
Коалицијата.

Таа додаде дека постои јасна потреба од едукација на 
учесниците во постапките, но и сериозен пристап од 
страна на институциите кои се на првата борбена ли-
нија во оваа област, а тоа пред сѐ се Министерството за 
внатрешни работи, Центрите за социјални работи, па 
дури и јавните обвинителства. 

Дарко Аврамовски, правен експерт од „Сите за пра-
вично судење“ информираше дека од мониторингот 
на десетте најголеми судови во земјава, најголем број 
предмети има во Основниот суд во Скопје, по што следи 
Основниот суд во Куманово.

„Нема ниту еден предмет заведен како родово бази-
рано насилство, но малку повеќе од три четвртини од 
предметите кои ги анализиравме може да се сметаат за 
такви бидејќи сторителот и жртвата се од различен пол. 
Поразително е што имаме голем степен на одложени ро-
чишта, а честа појава е во текот на постапката жртвата, 
дали под притисок или поради недоверба во институ-

циите, да го повлече барањето за кривично гонење на 
сторителот. Најчести дела се телесна повреда, тешка 
телесна повреда и загрозување на сигурноста“, појасни 
Аврамовски. 

Маја Дилберова, претседателка на кризниот центар 
„Надеж“ кој речиси 20 години работи со жртви на се-
мејно насилство информира дека бројката на предмети 
процесирани низ судовите е многу помала од она што 
тие како пријави го имаат примено во здружението.

„Минатата година (2018) имавме повеќе од 350 повици, 
а годинава, до ноември 2019 година, 383, што значи во 
просек еден повик дневно за пријавување на семејно 
насилство. Најчесто згрижуваме мајки и деца во период 
од 24 до 48 часа, додека тие да се обратат до надлежните 
институции. Им даваме правно советување и психо-со-
цијална поддршка за пријавување на насилството“, рече 
Дилберова.

Таа појасни дека најчестата причина за непријавување 
е недовербата во институциите на системот кој треба да 
ги застапува нивните права за заштита, но причини се и 
недоволната информираност и економската зависност 
од брачниот партнер.

Коалицијата „Сите за правично судење“ е институцио-
нален грантист на Цивика мобилитас.

Граѓански здруженија со 
протест пред Собранието 
побараа итно именување 
кадар во институции

На иницијатива на десет мрежи на граѓански органи-
зации кои заедно обединуваат околу 100 здруженија 
и иницијативи, на 27 ноември 2019 година се одржа 
прес-конференција и протест пред Собранието на Р.С. 
Македонија. Граѓанските организации побараа итен 
избор и именување на кадар во повеќе институции и 
тела од страна на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата, а со писмени барања тие се обратија и до 
сите пратеници во Собранието на РСМ.

„Здруженијата на граѓани се загрижени за постапките 
за избор на кадар во повеќе органи и тела, коишто веќе 
подолго време стојат заглавени во Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата. Овие институции 
имаат суштинска улога во гарантирањето на правата 
на граѓаните и унапредување на отчетноста и транспа-
рентноста на институциите. Комисијата за спречување 
и заштита од дискриминација е едно од телата чијшто 
избор на членови се одолговлекува повеќе од четири 
месеци. Крајниот рок за формирање на оваа Комисија 
беше 22 август, а мандатот на претходната Комисија 
престана во јуни 2019 година, а оттогаш во земјата нема 
тело за еднаквост. Во изборот на оваа Комисија се за-
бележани пропусти уште со објавувањето на огласот, 
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а одолговлекувањето на изборот само ја пролонгира 
заштитата од дискриминација на граѓаните.” – изјави 
Јована Јовановска Кануркова од Мрежата за заштита од 
дискриминација.

Сибел Амет, претставничка на Блупринт група за рефор-
ми во правосудство истакна дека со одолговлекување-
то на изборот на членовите на Судскиот совет, постои 
опасност дел од овие постапки да застарат.

На протестот учествуваа претставници на Мрежа за 
заштита од дискриминација, Платформа за борба 
против корупцијата, Блупринт група за реформи во 
правосудство, Национална мрежа за борба против хо-
мофобијата и трансфобијата, Платформа за родова 
еднаквост, Мрежа 23, Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство- Глас против 
насилство, Мрежа за застапување на интересите на 
Ромите, Македонска платформа против сиромаштија 
и Платформа за одржливост на програмите за превен-
ција, грижа и поддршка за ХИВ.

Граѓански ангажман

Градењето еко-свесни генерации започнува од чаирските 
градинки

Здружението Балкан економик форум (БЕФ) посетија 
повеќе градинки во Чаир и ја презентираа новата сли-
ковница за чиста и здрава околина, како дел од нивниот 
проект „Чисти и здрави“, поддржан од Цивика мобили-
тас. Речици 1000 деца од претшколска возраст преку ин-
терактивен квиз научија за рециклирање, селекција на 
отпад, хигиена и заштита на природата.

За време на посетата на градинката „Фидани“ на 25 
октомври, амбасадорката на Швајцарија, Н.Е. Сибил 
Сутер Тејада, рече дека ова претставува одлична ини-
цијатива за развој на свеста за животната средина како 
кај децата, така и кај нивните родители. „Чистењето на 
просторот каде живееме и работиме е првата важна 
лекција, па затоа сум убедена дека овие деца ќе прерас-
нат во посветени чувари на нашата планета. Исто така, 
ми се допаѓа што се вклучени деца од различни етнички 
заедници и тоа го прави влијанието повредно и поодр-
жливо“, додаде таа.

Мила Царовска, министерката за труд и социјална по-
литика, говореше за важноста на развивање позитивни 
навики од најмали нозе. „Начинот на којшто ја промови-
рате екологијата во претшколското образование може 
да е мала интервенција во градинката, но претставува 
огромна инвестиција во заедниците и иднината. Ова 
треба да биде поттик и ваквиот тип активности да станат 
редовни во сите градинки низ земјава“, рече таа.

Висар Ганиу, градоначалник на општина Чаир, е убеден 
дека вклучувањето на видео содржина, илустрирани 
книги и забавни апликации во образовната методоло-
гија ќе резултира со поголема ефикасност и поттикну-
вање на примерно однесување.

Општина Чаир е најгусто населена општина во рамките 
на Град Скопје и придонесува за 14% од вкупниот от-
пад произведен во Скопје. Од БЕФ велат дека ваквиот 
скроен пристап со  интерактивни презентации е многу 
важен при креирањето еко-свесни генерации.

Настрана од учењето за време на самите презентации, 
децата и нивните родители можат заеднички да ја по-
дигнуваат свеста за животната средина со помош на 
едукативна мобилна апликација, достапна на македон-
ски и албански јазик. Главниот лик е дрвото Борче, кој ги 
запознава децата со придобивките од здравиот и чист 
живот.

https://www.facebook.com/mrezazazastitaoddiskriminacija/
https://www.facebook.com/mrezazazastitaoddiskriminacija/
https://rodovaplatforma.mk/
https://rodovaplatforma.mk/
https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/
https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/
https://mpps.org.mk/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.balkaneconomicforum.chistiizdravi&fbclid=IwAR3w8xM_BqhaImOxjPGAJCl1aRDvJgCnFOc0t4Py7TNa0fifTp00KjewqhQ
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Дигитализацијата во фокус 
на третиот Истражувачки 
филмски фестивал – Скопје

Филмови, дебати, работилници посветени на медиуми-
те и новинарството во дигиталната ера беа дел од про-
грамата на третиот Истражувачки филмски фестивал 
– Скопје во организација на Платформата за истражу-
вачко новинарство и анализи (ПИНА), акциски гран-
тист на Цивика мобилитас..

Богатата програма вклучи над 30 странски и домашни 
гости, врвни истражувачки новинари кои дебатираа 
како новинарството може да преживее и напредува 
рамо до рамо со доминантните социјални медиуми; што 
медиумите можат да и понудат на публиката опремена 
со лични дигитални редакции во своите телефони; како 
и тоа кои алатки и платформи можат да се исползуваат 
за сеопфатно пласирање на новинарските приказни.

„Годинава фестивалот ги разгледува негативните и по-
зитивните влијанија на новите дигитални трендови и 
социјалните мрежи врз новинарството и медиумите. За 
прв пат, ова издание ќе има и интерактивна програма во 
која посетителите низ текот на целиот фестивал ќе може 
да погледнат интересни содржини за користење на дел 
од најиновативните алатки во медиумите и новинарска-
та работа“, изјави Кристина Озимец, претседателка на 
ПИНА и главен координатор на фестивалот.

Меѓу интересните содржини се најде и предлог Акци-
скиот план на Владата за борба против лажни вести и 
дезинформации којшто наиде на сомнеж кај многуми-
на од медиумската сфера и граѓанскиот сектор. Зоран 
Бојаровски, советник за медиумски реформи во Влада-
та, рече дека не постои готов акциски план туку насоки 
или теми што Владата планира да ги отвори во делот на 
работите врзани за државните институции. 

Прашањата кои се начнаа се однесуваа на справувањето 
со лажните вести, за новите дистрибутивни модели пре-
ку платформите за видео на барање (video on demand), 
за користење блокчејн (blockchain) технологија во он-
лајн медиумите, за правото на приватност и заштита на 
податоци на интернет, за неформално новинарско об-
разование за млади новинари, како и за прекугранични 
соработки на новинари од земјава и соседна Грција.

„Волонтирањето е паметно 
донирање во заедницата“

„Нема возрасна граница за волонтери, а за да го поттик-
неме волонтерството, треба истото да го промовираме“, 
рече Мирјанка Алексевска од Министерство за труд и 
социјална политика, за време на информативната дис-
кусија која ГРЦ ја организираше на 4 декември 2019 го-
дина, во Штип. Таа дополнително истакна дека рокот на 
важност на Стратегијата за волонтерство (2010-2015) и 
нејзиниот План за спроведување е завршен, со што по-
стои потреба за поскора подготовка на нова стратегија.

Над 70 учесници се информираа за волонтерството, за-
конската рамка и насоките за поттикнување на волон-
терството, особено од аспект на граѓанскиот активизам 
и јакнењето на свеста за важноста од волонтерскиот ан-
гажман во граѓанскиот сектор.

Виктор Мирчевски од здружението Конект истакна дека 
многу е важно волонтирањето да се разбере од аспект 
на вредности или како што во неговотоздружение често 
знаат да кажат: „Волонтирањето е паметно донирање во 
заедницата“. Тој ја претстави платформата на Конект 
како алатка која им помага на организаторите на волон-
терска работа и на волонтерите да го разберат подобро 
законот за волонтерство и обврските кои произлегуваат.

Маја Ангеловска од Младинскиот културен центар Би-
тола  го истакна Локалниот волонтерски совет кој е дел 
од Општина Битола, како успешна локална приказна 
за обединување на сите групи кои работат на тема во-
лонтерство.  Тој втора година по ред добива средства од 
буџетот на Oпштина Битола со кои организира волон-
терски акции, недела на волонтерство и го одбележува 
5 декември, Меѓународниот ден на волонтерството, до-
делувајќи признанија на најактивните волонтери. 

За искуствата и предизвиците при промовирање на во-
лонтерството говореше Драгана Митровиќ од Младин-
скиот клуб, Штип. „Волонтирањето кај нас не е лесно, 
особено бидејќи имаме култура на неволонтирање и 
несоодветно разбирање на волонтирањето во заедни-
цата“, рече Митровиќ. Таа ја потенцираше важноста на 
стекнатите знаења, практичната работа која не се доби-
ва преку формалното образование и познанствата кои 
се непроценлив ресурс добиен преку волонтирањето.

http://konekt.org.mk/volonterstvo/
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Младихаб - нов простор во центарот на Скопје за млади

Националната канцеларија на претседателот на земја-
ва беше свечено отворена на 8 октомври како „Млади-
хаб“, платформа за дигитални вештини на младите лица 
овозможувајќи им да одговорат на потребите за дигита-
лизација на економијата и јавните услуги.

Младите од 14 до 29 години овде ќе можат да се стекнат 
со дигитални вештини во замена за општокорисна рабо-
та. Во зависност од вештините, интересите и потребите 
на заедницата, младите ќе треба да учествуваат во ини-
цијативи во заедницата, а со тоа ќе добијат ваучер за 
пристап на обуки за дигитални вештини. 

Проектната координаторка на „Млади хаб“, Гордана Ко-
лова, рече дека преку дигиталните вештини, младите ќе 
можат да ги остварат своите амбиции односно да рабо-
тат за странски клиенти, но да живеат и дејствуваат тука. 
Преку општо-корисната работа пак, на младите ќе им се 
овозможи да развијат емпатија кон заедницата и воед-
но да создадат чувство на припадност.

Отворањето започна со панел дискусија „Дигиталните 
вештини - трансформација на општеството“, потоа сле-

деа млади уметници кои цртаа мурали, даваа совети за 
дизајн и илустрација, изведба на театарска група, тан-
цова изведба на млади со Даунов синдром, работилни-
ца за рачна изработка на накит и кетеринг презентација 
од млади со Даунов синдром.

Поддршка на младите во обуките ќе им дадат ИТ-компа-
ниите кои членуваат во Стопанската комора за инфор-
матички и комуникациски технологии МАСИТ.

Овозможувачка околина

Слободата на собирање за кратко беше ставена под ризик

Силен притисок од граѓанските организации ги оневоз-
можи измените на Законот за јавни собири што беше 
испратен во Собранието во почетокот на ноември 2019 
година. Многу кратко по доставувањето, Владата испра-
ти соопштение со кое ја информираше јавноста дека ги 
слушнала забелешките на граѓанските организации и 
одлучила да и повлече предлог-измените за да обезбе-
ди поширока консултација.   

Измените предвидуваа зголемување на бројот на граѓа-
ни од 20 на 50 за собирот да биде квалификуван како 
јавен собир како и ограничувања на локациите на кои 
(не)може да се организира јавен собир. Граѓанските ор-
ганизации и граѓаните особено реагираа на ограничу-
вањето на правото на јавно собирање пред седиштата 
на органите на државната власт и просторот околу нив. 
Во измените беа ставени ограничувања и на времето 
кога се организираат протести, односно, дозволено вре-
ме за нив би било од 6 до 23 часот. 

Реагирајќи на измените, Блупринт групата за право-
судство обрна внимание на тенденцијата на носење на 
предлог-измените. Тие сметаат дека праксата на објаву-
вање на нацрт или предлог закони на ЕНЕР, кои преку 
ноќ претрпуваат промени и кои подоцна значително се 
разликуваат во финалните текстови, претставува злоу-
потреба на навидум „отворениот“ процес за носење на 
законите. (Академик, 13 ноември 2019). 

Реакциите на дел од учесниците во Шарената револу-
ција кои се однесуваат на овие предлог-измени укажу-
ваат дека доколку тие биле на сила, 90% од активности-
те ќе биле забранети и немало да се случат.  

Инаку, слободата на собирање е гарантиранa во Уставот 
на Република Северна Македонија во член 21: „Граѓани-
те имаат право мирно да се собираат и да изразуваат ја-
вен протест, без претходно пријавување и без посебна 
дозвола. Користењето на ова право може да биде огра-
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Здруженијата се втор најголем примател на донации во 2018

Граѓанската организација „Хорус“ презентираше две 
истражувања – Годишниот извештај за состојбата со фи-
лантропијата во Mакедонија во 2018 година и Компара-
тивната студија за перцепцијата на филантропијата во  
Западен Балкан. Овие две комплементарни истражу-
вања даваат детален преглед на клучните статистички 
наоди за филантропските активности на различни ви-
дови на донатори од  Македонија и дијаспората во 2018 
година, како и за знаењата, ставовите и практиките на 
граѓаните од шест земји од Западен Балкан поврзани со 
донирањето во филантропски цели.

Во текот на 2018 година регистрирани се донации од 
2.001.676 евра. Забележани се 581 единечен случај на 
донирање, а Скопје добил 43,2% од сите донации. Спо-
ред темите, луѓето најчесто донираат за здравствена 
заштита (23,2%), маргинализирани групи, намалување 
на сиромаштијата и образование. 

Во однос на примателите, на прво место се лица и се-
мејства (31,2%), а потоа следуваат граѓанските органи-
зации (29,3%) и државата (институции со 25,1% а локал-
ни и национални самоуправи се карактеризираат со 
12,9%). Трендот на донаторска поддршка на непрофита-
билните организации продолжува со тоа што граѓаните 
се најактивни донатори во поголем број случаи (70%), 
додека корпоративниот сектор со 18,8% остана на вто-
рата позиција со огромен пад на процентот на донации 
од нивна страна. Темата што е од најголемо значење за 
непрофитабилните организации продолжува да биде 
поддршка на маргинализираните групи, иако намалу-
вањето на сиромаштијата бележи доста голем пораст во 
2018 година.

Севкупно, 2018 година во Северна Македонија донесе 
голем број на внесени донации што не се во опсегот на 
трендовите, со што влијаеше на општата слика за дони-
рањето во добротворни цели. Корпоративниот сектор 
останува прворангиран донатор, покажувајќи раст и во 
активност и во донирана вредност. Оваа година здрав-
ството ја доби најголемата поддршка, додека значител-
но се зголеми поддршката за државата и институциите, 
особено со продолжување на позитивниот тренд на 
стратешка поддршка. Зголемувањето на поддршката на 

институциите и на државата влијаеше на рангирањето 
на корисниците, ставајќи ги локалните заедници на вр-
вот.

Годишен извештај за состојбата со филантропијата во  
Mакедонија во 2018 година

https://horusmk.files.wordpress.com/2019/11/quick-
facts_macedonia_2018_mk.pdf

Компаративна студија за перцепцијата на филантро-
пијата во  Западен Балкан 

https://horusmk.files.wordpress.com/2019/11/
komparativna-analiza_2018_mk.pdf

ничено само во услови на воена и на вонредна состој-
ба“. Извештајот на МЦМС за овозможувачка околина за 
развој на граѓанското општество за 2018 година конста-
тира дека најголем дел од организациите кои учеству-
вале на некаков собир (81,8%) не се соочиле со никакви 
ограничувања за време на собирот. „Споредено со ми-
натите години, намалени се главно случаите на ограни-
чувања поврзани со местото на собирање.“ 

По ваквите прилично позитивни констатации, останува 
нејасно како измените и дополнувањата кои беа најаве-
ни заради усогласување со новиот Закон за прекршоци, 
во однос на предвидените глоби, станаа измени кои 
предвидуваат ограничувања во повеќе аспекти. Оста-
нува да се види кога Владата ќе ги спроведе најавените 
разговори за подобрување на содржината на предлог – 
измените.

https://horusmk.files.wordpress.com/2019/11/quick-facts_macedonia_2018_mk.pdf
https://horusmk.files.wordpress.com/2019/11/quick-facts_macedonia_2018_mk.pdf
https://horusmk.files.wordpress.com/2019/11/komparativna-analiza_2018_mk.pdf
https://horusmk.files.wordpress.com/2019/11/komparativna-analiza_2018_mk.pdf


ВЕСТИ
ОД ЦИВИКА

МОБИЛИТАС



16   ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

Имаат ли интерес граѓаните за учество во локалните 
политики?

Форуми во заедницата, координација со претседатели-
те на месните заедници, координативно тело на ниво на 
граѓанските организации, Младински совет, Локален 
економски и социјален совет; се само дел од начините 
за граѓанско учество во Свети Николе кои ги спомна гра-
доначалникот, Сашо Велковски, на форумот „Граѓани-
те- учесници во локалните политики“ што се одржа на 13 
ноември оваа година во Свети Николе.

Околу 50 учесници, најголем дел средношколци, учест-
вуваа во дискусијата за соработка на општините со 
граѓанските организации и за учество на граѓаните во 
креирањето на политиките на локално ниво.

Ели Чакар, од Министерството за локална самоуправа, 
потенцираше дека граѓаните не смеат да ја заборават 
нивната активна улога во општеството и по изборите. 
Според неа парите не се главниот проблем за неактив-
носта, туку непредвидливоста и фактот што нема унифи-
цирани критериуми кои ќе важат за сите општини. Ова 
се однесува не само на финансирањето на граѓанските 
организации, туку и на сите активности во кои се очеку-
ва тие да учествуваат и да го дадат својот придонес.

За родово сензитивното буџетирање говореше Ѓунер 
Небиу, претседателка на Женската граѓанска иниција-
тива Антико; додека Бранкица Димитровска, од здру-
жението Хендикеп плус од Крива Паланка, зборуваше 
за потребата од градење капацитети на граѓанските ор-
ганизации кои работат на политики за лицата со посеб-
ни потреби. 

За Драгана Митровиќ, младински активист, важно е да 
се појасни терминот „граѓанско учество“ како за возрас-

ните така и за младите. Според неа, младите се самоини-
цијативни и мотивирани, но често се случува повозрас-
ните да бидат оние кои ќе ги пригушат нивните идеи. 
Таа спомна дека се направени значајни поместувања 
и на национално ниво со донесувањето на Законот за 
младинско учество и младински политики и Национал-
ните стратегии за млади. Ваквиот пристап на решавање 
на работите претставува голем исчекор во споредба со 
периодот кога Агенцијата за млади и спорт имаше пред-
видено буџет за младите од нула денари.

Учесниците се согласија дека потребно е дополнително 
зајакнување на свеста кај граѓаните за тоа колку е ва-
жно нивното учество во креирањето на политиките на 
локално ниво. Ова претставува двонасочна патека каде 
обврски и одговорности имаат единиците на локалната 
самоуправа, меѓутоа и граѓаните кои треба да одат че-
кор подалеку од пасивното учество кое го практикуваат.

Цивика мобилитас прослави една декада постоење

„На почетокот на претходната фаза на Цивика мобили-
тас, граѓанското општество беше претставено како дрво 
со голема крошна, но слаби корења. Денес, таа ситуа-
ција е доста изменета, благодарение на Цивика моби-
литас и нејзиното инсистирање да се обноват врските на 

граѓанските организации со граѓаните што придонесе 
корењата на тоа дрво да бидат подлабоки, а граѓанското 
општество да стане значаен чинител во менувањето на 
општеството. Во тоа го гледам успехот на Цивика моби-
литас во оваа декада постоење“, рече Ибрахим Мехмети 
од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) 
на годинешната Средба за вмрежување која се одржа 
од 25 до 27 ноември 2019 година.

Учеството на министерката за труд и социјална поли-
тика Мила Царовска во една од дебатите само по себе 
ја нагласи улогата на заедницата на Цивика мобилитас 
и на граѓанскиот сектор во дијалогот со институциите. 
Таа разговараше со учесниците, меѓу другото и за пра-
шањето на државно финансирање, за кое, граѓанските 
организации очекуваат дека ќе се спроведува по нова, 
потранспарентна методологија но, не ги криеја ниту 
очекувањата за зголемување на износот, постепено во 
следните години до износ од околу 30 милиони евра.
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За време на тридневната Средба за вмрежување, 97 
претставници на граѓанските организации кои се дел 
од заедницата на Цивика мобилитас, работеа на зго-
лемување на меѓусебната соработка, изнаоѓање заед-
нички приоритети и поставување на темелите за идно 
здружено делување. Тие работеа на унапредување на 
комуникациските вештини преку учење на нови и ин-
тересни алатки, а исто така ги визуелизираа нивните 
постигнувања во последните 10 години и на тој начин ја 

претставија колективната моќ која ја изградиле преку 
индивидуални акции.

Средбата за вмрежување останува најголемиот годи-
шен собир на граѓанските организации и истата прет-
ставува уникатна можност за учесниците, сите заедно на 
едно место да ги споделат искуствата, да дискутираат за 
проблемите и здружено да работат на нивно решавање.

Избрани малите акциски грантови
Комисијата за избор на грантови ги оцени апликациите 
на првите организации кои поднесоа пријава на пови-
кот за мали грантови во новата фаза на Цивика мобили-
тас (ПЦМ-МАК-02).

Новите грантисти делуваат во седум различни сектори 
и тоа развој на граѓанско општество; деца, млади и сту-
денти; човекови права; меѓуетнички односи; лица со по-
себни потреби; демократија и родови прашања. 

Добитници на мал грант се осум организации и тоа:

• Здружение за заштита и унапредување на живот-
ната средина „Еко логик“ Скопје

• Здружение за развој и унапредување на ромската 
заедница „Романо Чачипе“

• Здружение за еднакви можности и меѓуетничка 
соработка АЛ-МА, Скопје

• Здружение „Еко правда“ Валандово

• Здружение за рехабилитација и инклузија за лица 
со даунов синдром „Дневен центар – Доза среќа“ 
Скопје

• Здружение на граѓани Центар за истражување и 
анализи „Новус“ Струмица

• Здружение на граѓани „Нексус- граѓански концепт“, 
Скопје

• Здружение за еднакви можности „Мрежа Стела“ 
Скопје

Јубилеи

Во овој квартал, неколку поранешни или актуелни гран-
тисти на Цивика мобилитас ги одбележаа своите јуби-
лејни родендени. Цивика мобилитас им ги честита јуби-
леите и им посакува уште многу активизам, соработка и 
постигнувања кои ќе ги донесат промените во општест-
вото.

30 ГОДИНИ ВИЛА ЗОРА

Велешкото Еколошко друштво одбележа три децении 
активизам насочен кон едукација, заштита и превен-
тива на животната средина и решавање на еколошките 
проблеми со кои долги години никој не се занимавал. 
Организацијата денес може да се пофали со голем број 
едуцирани активисти и борци за здрава животна сре-
дина. Покрај ова, најголемиот успех на „Вила Зора“ е 
затворањето на најголемиот загадувач во Велес, Топил-
ницата. Таа битка траеше од 1989 до 2005 година. Кон-
стантниот отпор им даде на знаење на надлежните дека 
граѓаните, организирани од оваа граѓанска организа-
ција, нема да се откажат од нивното право на здрава жи-
вотна средина. Бројот на активисти порасна на 20.000. 
Вила Зора успеа да мобилизира граѓани не само од Ве-
лес, туку и од другите градови во време без социјални 
мрежи.  

25 ГОДИНИ ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕ-
КОВИ ПРАВА

Заштитата и унапредувањето на човековите права и 
слободи гарантирани со Уставот на државата, меѓуна-

родните инструменти и Завршниот документ од Хел-
синки од 1975 година како и градење на демократски ус-
лови во кои тие можат да се практикуваат врз основа на 
владеење на правото се главните цели на Хелсиншкиот 
комитет за човекови права веќе 25 години. 

„Вие ги направивте видливи, граѓаните кои беа невид-
ливи за општеството“, истакна претседателот Стево Пен-
даровски на одбележувањето на јубилејот и додаде 
дека секоја генерација постојано мора да ги повторува 
овие заложби за да ги постигне човековите права. 

20 ГОДИНИ „ЦИВИЛ“ 

Преку повеќе настани како што беа дебатите, уметнич-
ките перформанси и мултимедијалниот фестивал, Ци-
вил ја прослави втората декада од своето постоење и 
работење. Во одбележувањето тие вклучија „домашни 
интелектуални и уметнички сили“ и направија рекапи-
тулација на досегашната борба, но и на размислувањата 
и решенијата за заедничка иднина. 

„Потребни се повеќе искреност, самокритика и глас-
ност, да се справиме со предизвиците во овој преломен 
миг за Република Северна Македонија“, рече Џабир Де-
рала, претседател на Цивил и додаде дека новиот голем 
предизвик се лажните вести и говорот на омраза кои се 
„главното оружје на центрите на моќта, кои не сакаат да 
ја видат македонската иднина во Европа и во развиени-
от свет, истакна Дерала.
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