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Почитувани читатели,
Пред вас е првиот број на списанието „Граѓаните за
промени“, гласник на Цивика мобилитас, програма за
поддршка на граѓанското општество на Швајцарската
агенција за соработка и развој (СДЦ), но и гласник на
целото граѓанско општество. Името на списанието е
преземено од слоганот на програмата кој, веруваме,
јасно ги одразува заложбите не само на Цивика мобилитас, туку и пошироко. Граѓаните се тие што се и ќе
бидат во фокусот на интересот, граѓаните како корисници на услугите на граѓанските организации но, исто
така и како иницијатори и учесници во општествените
промени.
Цивика мобилитас ги поддржува граѓанските организации и нивниот развој. Резултат на тоа се зајакнати
организации, не само финансиски туку и во нивните
знаења и вештини, во нивната гласност и во нивната
битка да бидат прашани и слушнати, да бидат суштински дел од дискусиите и креирањето на политиките во
државата.
Цивика мобилитас беше и се уште е една од најзначајните програми за таа поддршка. Речиси 200 граѓански
организации од претходната фаза на програмата станаа дел од големото семејство грантисти. Но, Цивика
мобилитас не e ексклузивна заедница и програмата се
стреми да допре до сите граѓани и граѓански организации, да ги сподели информациите и знаењата што
се создаваат во текот на нејзиното спроведување.

Затоа сме отворени за сите организации, за сите чинители на граѓанското општество кои ќе овозможат да го
зајакнеме граѓанското учество, да ја подобриме соработката, да ги изградиме врските со нашите конституенти да ја направиме околината во која функционираме подобра за работа.
Списанието „Граѓаните за промени“ на Цивика мобилитас треба да е нова точка во која ќе се собираат и
од која ќе се дистрибуираат информациите за граѓанското општество и за темите релевантни за него, место
каде ќе ги споделиме анализите, дилемите и дискусиите за важните прашања за функционирањето на
граѓанското општество.
Ова списание е уште еден дел од мозаикот на Цивика
мобилитас, со која Швајцарската агенција за развој
и соработка (СДЦ) веќе 10 години дава поддршка на
граѓанскиот сектор и која не е само финансиска, туку
и содржинска и суштинска, а таа поддршка не само
што го зајакна секторот, туку го направи и погласен и
повидлив.
Ова е најава но, и повик до сите колеги да бидат дел од
Граѓаните за промени. Да ги споделиме информациите затоа што тие вредат тогаш кога ќе стигнат таму каде
што е потребно..
Петруш Тоинес
Меѓународен лидер на тимот
Александар Кржаловски
Национален водач на тимот

Прилозите објавени во ова списание ги изразуваат погледите на авторите и/или организациите кои
придонесуваат кон списанието, но не оние на Амбасадата на Швајцарија/Швајцарската агенција за
развој и соработка или оние на организациите спроведувачи: НИРАС, МЦМС или ФЦГ.
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Што е овозможувачка околина за граѓански
организации и зошто е важна?
Граѓанските организации (ГО) се клучни играчи во промовирањето на демократското владеење, рамномерниот развој и инклузивниот раст. Сепак, тие често делуваат
во ограничувачко опкружување што ги спречува да го
постигнат нивниот полн потенцијал. За да ја остварат
нивната цел, на граѓаните им е потребен простор да се
здружат, да ги споделат нивните интереси и грижи, и
да придонесат кон креирањето политики. Правото на
граѓаните да се здружат, да протестираат, да пристапат
до информации од јавен карактер, да го кренат својот
глас и да делуваат според сопствените убедувања е загарантирано.
Овозможувачката околина за развој на граѓанското
општество се условите во кои дејствува граѓанското
општество. Поточно, овозможувачката околина подразбира разновиден спектар од услови – економски, политички, општествени, правни и други кои влијаат врз
капацитетот на граѓаните доброволно да бидат дел од
граѓанското општество, индивидуално или колективно.
Граѓанското општество во Северна Македонија функционира во релативно овозможувачка околина, според
Извештајот за овозможувачка околина од 2017 година.
Извештајот набљудува 3 главни области од опкружувањето на граѓанските организации: (1) Основни загарантирани законски слободи; (2) Рамка за финансиска
одржливост на граѓанските организации; (3) Однос меѓу
Владата и граѓанските организации. Целта на ваквата
рамка е да биде полесно да се набљудува состојбата и
практичната примена на легислативата, имајќи предвид дека најголемиот предизвик е токму во примената.
Центарот за економски анализи (ЦЕА) го мереше нивото на
вклученост на граѓанските организации во локалните политики и перцепцијата на ГО за нерамномерниот регионален
развој на граѓанското општество. ЦЕА исто така го унапреди
знаењето на локалните ГО за поефективно учество во децентрализацијата преку вклучување во носењето на локалните
политики и одлуки преку развиена методологија и алатки.
За време на 27 месеци, 239 здруженија учествува во проектот
финансиски поддржан од Цивика мобилитас.
Отвореното владино партнерство е еден начин за развој на граѓанското општество . Тоа е концепт кој ги спојува реформаторите во владата и лидерите од граѓанските
организации за да креираат акциски планови кои ќе
ја направат Владата поинклузивна, респонзивна и одговорна. Во моментов, во Северна Македонија се имплементира четвртиот Национален акциски план 20182020, а за првпат се вклучени и Собранието и Градот

Скопје, што ќе придонесе кон отвореност и одговорност
од страна на сите институции.
Од мај 2017 до април 2018 г., Балканската мрежа за развој на
граѓанското општество (БЦСДН) го спроведуваше проектот
„Заштита на граѓанскиот простор“, кој беше финансиски
поддржан од Цивика мобилитас. Акцијата се однесуваше
на размена на добри практики и стандарди за отчетност.
Преку оваа акција, БЦСДН ги запозна граѓанските
организации со добрите практики од конкретни механизми
за следење на овозможувачката околина за ГО, како што
е Глобалниот стандард за отчетност, со цел да се подигне
нивото на транспарентност и отчетност на ГО и да се
зголеми легитимитетот и довербата од страна на граѓаните,
донаторите и институциите.
Формирањето на Совет за соработка на Владата со
граѓанските организации е едно од последните случувања на полето на односот меѓу Владата и граѓанските
организации. Советот е составен од претставници на
владините институции и на здруженијата. Од 16 претставници на ГО, девет доаѓаат од организации кои во
одреден момент биле поддржани од програмата Цивика мобилитас. Советот покрај другите надлежности,
го набљудува и координира спроведувањето на Стратегијата за соработка со и развој на граѓанското општество
2018-2020.
Програмата Цивика мобилитас придонела кон овозможувачката околина преку финансиска поддршка на
организациите кои се активно вклучени во процесите за
развој на овозможувачката околина, како и други процеси.
Цивика мобилитас е активна осум години и досега е
препознаена како заедница на граѓански организации
и граѓани кои работат заедно за да продолжат да ја бранат и развиваат демократијата во земјава. Таа понуди
привлечен граѓански простор и ги вклучи граѓаните
во граѓански општествени иницијативи. Оваа заедница работи на подобрување на околината за развој на
граѓанските организации, фацилитирајќи поширока,
подлабока и поразновидна интеракција на граѓаните
во нивната работа. Цивика мобилитас во наредниот период ќе го прошири просторот за соработка на институциите и граѓанското општество.
Следната брошура ве води низ главните елементи на
овозможувачката околина за развој на граѓанското
општество. Овие елементи вклучуваат правна, регулаторна и финансиска средина во која работат граѓанските организации, опишани во осум чекори.
ГРАЃАНСКИ СВЕТ
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Државно финансирање на
граѓанските организации

Иницијатива за заштита на
граѓанското општество

Финансиската одржливост на граѓанските организации е најголемиот предизвик со кој тие се соочуваат.
Стратегијата за соработка на Владата со граѓанското
општество – 2018-2020 вклучува важни мерки, како што
е воспоставување на транспарентен и стабилен модел
за државно финансирање. Цивика мобилитас ќе ги преземе сите потребни активности за застапување и лобирање со цел навремено да се имплементираат предвидените активности во оваа стратегија. Програмата исто
така ќе го поддржи градењето капацитети на Одделението за соработка со ГО, која е институцијата одговорна за спроведување на потребните мерки за основање
на Фондот.
**
Приходите од државното финансирање на централно
ниво на граѓанските организации во земјава се значително пониски споредено со земјите од регионот. Во
земјава се издвојуваат најмалку средства за граѓанските организации или само 2,24 евра по глава на жител.
Во Северна Македонија, државното финансирање на
граѓански организации на централно ниво изнесува 3%
од вкупните приходи на организациите. За разлика од
тука, во Хрватска државното финансирање на граѓанските организации на централно ниво изнесува 13% од
вкупните приходи на организациите, додека во Словенија бројката е уште повисока - дури 24%.
**
Средствата кои доаѓаат од приредувањето игри на среќа
и забавни игри се значаен извор за финансирање на ГО.

Акцијата за правна подготвеност за инспекции во
граѓанските организации произлезе како иницијатива
од Платформата на Цивика мобилитас за соработка на
полето на човековите права. Оваа иницијатива на Македонското здружение на млади правници (МЗМП),
Институтот за човекови права (ИЧП) и Коалицијата
Сите за правично судење ја поддржа Цивика мобилитас
со ад-хок грант во периодот од 3 април до 2 август 2017
година.

Согласно Законот за игри на среќа и забавни игри, преку
Министерството за труд и социјална политика (МТСП)
средствата се доделуваат исклучиво на инвалидски организации, организации на граѓани за заштита на жртви
од семејно насилство и Црвениот крст, како и за спортските федерации и клубови преку Агенцијата за млади
и спорт. Во 2016 година се одвоени само 5% од вкупните
приходи остварени од приредувањето на игри на среќа
и забавни игри во земјата.
За разлика од Македонија, во Хрватска се одвојуваат
50% од средствата од игрите на среќа и забавни игри за
ГО, и тоа за поширок опсег и различни видови на активности отколку кај нас.

Иницијативата беше директно поврзана со инспекциите кои се спроведуваа во граѓанските организации.
Имено, во текот на предизборниот и изборниот период
во декември 2016, повеќе од 20 граѓански организации
беа цел на инспекции од страна на Управата за јавни
приходи (УЈП), а потоа инспекциите се зголемија бидејќи се вклучија и другите органи кои имаат различен
вид на инспекциски надлежности (Финансиска полиција, МВР, со налози од Јавно обвинителство и сл.).
Една од целите на акцијата што ја спроведоа овие организации беше да се спречат негативните ефекти од инспекциите и да се зајакне довербата меѓу самите граѓански организации за нивното правилно работење. Како
резултат од две одржани фокус групи, секојдневната комуникација и пружената правна поддршка, произлегоа
еден нацрт- документ и три водичи:
• Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надзор од инспекцијата на трудот
• Водич за правата и обврските на граѓанските организации во случај на надворешна даночна контрола од
страна на Управата за јавни приходи
• Водич низ претходната кривична постапка
• Како до подобра законска регулатива која ќе ги
заштити граѓанските организации од арбитрирани
инспекции и контроли во областа на даночното работење?- препораки за законски измени
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Законски реформи со влијание врз работата на ГО
Постоењето на јасни, прецизни, усогласени и пред сѐ
квалитетни закони кои уредуваат одредени аспекти
во работењето на граѓанските организации е суштински предуслов за функционирањето на граѓанското
општество како коректор на државната власт и претставник на разновидните општествени групи и интереси. Поради тоа, подобрување на овозможувачката
околина за граѓанските организации е можна само преку паралелно подобрување на законските решенија и
зајакнување на гаранциите за фер и еднаква примена
на законите.
Подолу е краткото објаснување на Гоце Коцевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во
врска со неодамнешните промени во два закони кои се
од голема важност за граѓанското општество. Во промените активно беа вклучени повеќе граѓански организации меѓу кои и грантисти на Цивика мобилитас.
„Во текот на 2018 се спроведоа одредени реформи во
даночната област кои имаат импликации во работата на
граѓанските организации. Првичната анализа упатува
на заклучок дека овие реформи ќе влијаат позитивно на
овозможувачката околина за граѓанското општество со
тоа што се решаваат одредени проблеми на кои граѓанскиот сектор подолго време укажуваше.

Со Законот за данокот на личен доход од 2018 година,
надоместоците на трошоците за сместување, храна и
превоз за лица кои се учесници на настани, организирани во рамки на активностите на организацијата основана согласно со Законот за здруженија и фондации
се изземени како доход кој е предмет на оданочување.
Сепак вреди да се спомене дека предлог-законот беше
рестриктивен, и го ограничуваше траењето на настаните на три дена. По реакцијата и притисокот од граѓанските организации, ограничувањето беше отстрането.
Со ова решение се воспоставува правна сигурност кај
граѓанските организации во однос на видовите доход за
кои тие се должни да пресметаат и уплатат данок.
Со Законот за данокот на добивка од 2018 за прв пат
беше прецизно уредено дека граѓанските организации
како непрофитни субјекти не се обврзници на данокот
на добивка. Законот јасно уредува за кои видови приходи и во кои случаи по исклучок граѓанските организации ќе ја имаат таа обврска. Со оваа реформа за прв пат
јасно се уредува улогата на граѓанските организации во
однос на овој данок.“
Гоце Коцевски, Македонско здружение на млади правници

Годишен календар за донирање на Конект
Здружението Конект на почетокот на годината го објави
овогодинешниот календар за донирање. Досега нивната публика дозна повеќе за донаторскиот кружок во јануари и за здружението Ековита кои го мерат штетното
зрачење и посочуваат мерки за заштита. Во март луѓето
можеа да се запознаат со здружението АРНО кое им помага на учениците со ограничени можности од средното угостителско училиште да се усовршат и најдат работа. Исто така, здружението Форум 16 ги спои филмот и
донирањето преку настанот „Кино Кабаре- Битола“ кој
се одржа во април. Продолжете да го следите во текот на
годината за да се вклучите во каузите кои ви се при срце.
Календарот е само еден начин кој ни покажа дека е
лесно да си филантроп и дека секој може да биде донатор. Во април 2006-та година, за прв пат во Република
Северна Македонија, беше донесен Закон за донации
и спонзорства во јавните дејности. Законот овозможи
граѓаните (физичките лица) и компаниите, здруженијата, институциите и друг вид организации, како правни
лица, да добијат серија даночни олеснувања при реализација на донации и спонзорства во области, проекти и
активности од јавен интерес. Даночните бенефиции се
во доменот на персоналниот данок на доход, данокот на
добивка, данокот на додадена вредност и даноците на
имот.
• Повеќе за Законот и бенефициите од донирањето
погледнете во видеото
• Закон за донации и спонзорства во јавните дејности
ГРАЃАНСКИ СВЕТ
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ВЕСТИ

ОД ГРАЃАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Граѓанско учество
Борците за правата на
животните „притиснаа“ за
формирање на ЈП „Лајка“

Донесен новиот Закон за
спречување и заштита од
дискриминација

Во февруари 2019 година Советот на Град Скопје донесе
одлука за формирање на ЈП за хуман третман на бездомните животни „Лајка“. Стационарот во Вардариште
повеќе нема да биде во надлежност на ЈП „Комунална
хигиена“, туку ќе добие еднаков статус со другите јавни
претпријатија кои се занимаваат со комуналните дејности во градот. Новото јавно претпријатие под своја
надлежност во целост ќе ги преземе активностите за
заловување на животните скитници, стерилизација, ветеринарната грижа, регистрирањето и процедурите за
вдомување од заинтересираните граѓани

Со овој закон се уредува принципот на еднаквост, односно се забранува неоправдан нееднаков третман на
сите физички и правни лица. Воедно, на потребата од
доуредување на законската рамка укажаа и меѓународните организации кои ја следат состојбата со човековите
права во земјава и домашните граѓански организации.

Ново јавно претпријатие Градот го формираше бидејќи
граѓаните и здруженијата за заштита на животните не
беа задоволни од досегашниот третман на уличните
животни. Активистката за заштита на животните Тина
Петрушевска ќе раководи со новото јавно претпријатие.

Поради блокадата на Законот во собраниската Комисија за труд и социјална политика, седум мрежи на невладини организации и сто невладини организации
повикаа на итно донесување на Предлог-законот. По
ова, Владата даде предлог за усвојување на Законот по
скратена постапка.
Со законот конечно се додадоа сексуалната ориентација
и родовиот идентитет како основи за дискриминација,
а се проширија и доуредија облиците на дискриминација – имено, експлицитно се препозна сегрегацијата
како облик на дискриминација, што е од исклучително
значење на Ромите и луѓето со попреченост. Со Законот
се предвидува и ослободување од плаќање на трошоци
за судски такси за граѓаните коишто ќе поведат постапка
за дискриминација и се овозможува тужба за заштита
од јавен интерес (actio popularis).
Извор: Билјана Котевска за Республика
https://respublica.edu.mk/blog/2019-03-11-08-57-15

Кој раководи со јавните претпријатија? – студија
Управувањето во јавните претпријатија и независните
државни тела е тесно поврзано со општата состојба на
добро управување во земјата. Нивната бројност, распространетост и располагање со јавни ресурси го наметнува прашањето за тоа кој управува со овие субјекти,
како тие се избираат и како може да се обезбеди дека
тие ќе бидат управувани од квалификувани луѓе, во согласност со потребите на институцијата. Моменталната
законска рамка поврзана со назначувањето на управувачките структури на јавните претпријатија и државните независни тела недоволно ги утврдува критериумите
за избор. Генералниот заклучок е дека критериумите не
се доволно прецизни и дека при изборот недостасува
фер, транспарентна и постапка според заслуги. Бројноста и надоместоците на членовите на управувачките
структури заедно со непрецизираните критериуми во
законската регулатива ги прави овие институции ризични точки за партизација и клиенетелизам што влијае
врз квалитетот на нивното управување.

Според истражувањето на ИДСЦС, 63% од членовите на
надзорните одбори имаат работно искуство помало од 5
години, а дури 43% од членовите на управните одбори
немаат работно искуство во областа на институцијата.
•
•

Студија: Кој тоа таму управува?
Видео: Кој управува со јавните претпријатија

ГРАЃАНСКИ СВЕТ
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„Дали е среќен 8 март?“ – трет марш по повод
Меѓународниот ден на жената
Родовата еднаквост и борбата за неа треба да се покаже
во пракса, а не само на хартија, беше водечката идеја на
маршот кој по трет пат се организираше по повод Меѓународниот ден на жената. На маршот се говореше за
континуираната социјална, економска и политичка нееднаквост на жените во Северна Македонија, како и за
стереотипите, омразата и мизогинијата.
Салија Бекир Халим од Иницијативата на жени од Шуто
Оризари говореше за дискриминацијата врз Ромките и
повика да се преземат мерки за да се стави крај на малолетничките бракови, незаконската наплата од матичните гинеколози и даде поддршка за новиот Закон за
заштита од дискриминација.

Вангелина Пармачка од Национална федерација на
фармери ја истакна инфериорната положба на жените
во земјоделието. Таа побара да се отстрани дискриминаторската мерка во Програмата за рурален развој 2018
-2021, со која, за да аплицира за субвенции од оваа програма, се бара жената да е во брак, да има родено едно
дете, да е невработено лице, домаќинка и да живее во
населено место од 200 жители на надморска височина
од 700 метри.
Извор: Коалиција Маргини
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/
uploads/2019/03/PROGLAS.pdf

Пазарџиите со протести го одложија Законот за зелени пазари
Пазарџиите здружено излегоа на 18 јануари на протест
пред Собрание и се спротивставија на спроведувањето
на новиот закон за зелени пазари кој стапи на сила на
почетокот на 2019 година. Според овој закон, пензионерите, вработените, или пак луѓе кои остваруваат било
какви хонорари, нема да можат да работат на тезгите на
пазарите. Тие најавија дека нема да го почитуваат законот и нема да ги набават потребните лиценци за работа,
а постои можност и да ги блокираат сите пазари во државата.
Иако побараа власта целосно да го укине законот, таа
само го одложи до крајот на оваа година, со ветување
дека ќе се формираат работни групи кои ќе бараат решение на проблемите.
https://www.radiomof.mk/pazardzhiite-izlegoa-naprotesti-protiv-zakonot-za-zeleni-pazari/
8
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Собранието изгласа нов Закон за прекинување на бременоста
По шест години од донесувањето на рестриктивниот
закон, потребата на жената повторно е на прво место.
Во 2013 година, 91 граѓанска организација застанаа во
одбрана на правото на жената да одлучува за своето
тело, но и покрај тоа предлог законот се изгласа со скратена постапка. Во меѓувреме, граѓанските здруженија
континуирано посочуваа на недостатоците на рестриктивниот закон, на негативните искуства од процесот на
советување, бирократските процедури и стигмата околу
абортусот. За разлика од пред шест години, во креирањето на новиот закон беа вклучени повеќе граѓански
организации за женски и родови права.

и тридневното чекање по советувањето. Формирањето
на Првостепената комисија се поместува од сегашната 12-та на 22-та гестациска недела од бременоста, а се
бришат и барањата жените да приложуваат потврди во
случаи на силување или неповолна социјална состојба.
Новото законско решение десеткратно ги намалува казните за лекарите со што ќе се подобри нивниот однос
кон пациентките и ќе се подобри квалитетот на услугата.
Се воведува абортусот со апчиња (т.н. медикаментозен
абортус), којшто според Светската здравствена организација е најбезбедниот начин за абортус во раната бременост.

Една од низата придобивки е отстранувањето на административните бариери, односно на писменото барање
за оваа здравствена услуга, задолжителното советување

https://hera.org.mk/sobranieto-glasashe-za-pogolemareproduktivna-sloboda/

Соработка
Пристап базиран на човекови права
Пристапот базиран на човекови права (ПБЧП) има
за цел да ги поттикне луѓето да ги знаат и да ги бараат
своите права, а исто така да ја зголемат способноста и
отчетноста на индивидуалците и институциите одговорни за почитување, заштита и исполнување на правата.
Ваквиот пристап им дава на луѓето поголеми шанси да
учествуваат во креирањето на одлуките кои влијаат врз
човековите права.

https://civicamobilitas.mk/wp-content/uploads/2019/03/
PRIRACHNIK_ENG.pdf

ПБЧП ги идентификува групите и луѓето чии права се
прекршени, разбира зошто одредени луѓе не се во можност да ги практикуваат нивните права, а исто така надоместува за неправедната дистрибуција на моќ која
го попречува напредокот. Во таа смисла, овој пристап
ги идентификува носителите на правата и нивните привилегиите, како и соодветните носители на должноста
и нивните обврски; а работи за зајакнување на капацитетот за имателите на правата да ги остварат и заштитат
своите права и/или носителите на должностите да ги исполнат своите соодветни обврски. Планот за акција осигурува дека критериумите за човекови права (достапност, пристапност, квалитет, прифатливост) и принципи
(недискриминација и еднаквост, учество, отчетност и
транспарентност, зајакнување на носителите на правата и законитост) се земени предвид низ целиот процес.
Овој Прирачник го подготвија Македонското здружение на млади правници (МЗМП), Институтот за човекови права (ИЧП), Коалицијата Сите за правично судење
и Хелсиншкиот комитет за човекови права, кои се членови на Платформата за човекови права на Цивика мобилитас.
ГРАЃАНСКИ СВЕТ
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ГО вклучени во изборот на
Антикорупциска

Формирана Мрежа за борба
против говор на омраза

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата беше вклучена во изготвувањето на
новиот Закон за спречување на корупција и судир на
интереси, а граѓанскиот сектор беше исто така активно вклучен за време на изборот на членовите на новата Државна комисија за спречување на корупцијата
(ДКСК). Платформата го поддржа моделот за избор на
членови на ДКСК и смета дека истиот е применлив и за
избор на други слични тела.
Членовите на Платформата се сретнаа со новите атикорупционери во февруари на иницијален состанок, се
запознаа, ги изразија меѓусебните очекувања и ги разгледаа можностите за соработка за заедничко делување
за намалување на корупцијата. Организациите ја истакнаа потребата од вклучување на јавноста во процесот на
пријавување нерегуларности бидејќи тоа е клучен начин за градење на довербата. Исто така, се истакна дека
е потребно ДКСК да направи План на работа кој ќе биде
долгорочен. Ова е од значење за да се знае динамиката
и приоритетите на ДКСК.
На 9 декември 2014 г. во Скопје, 15 граѓански организации ја основаа Платформата за антикорупција: Асоцијација за демократски иницијативи, Институт за демократија Социетас Цивилис Скопје, Истражувачки центар
за граѓанско општество, Коалиција сите за правично судење, Конект, Македонски центар за меѓународна соработка, Мост, Метаморфозис, Охрид Институт, Транспаренси Интернационал Македонија, Транспарентност
Македонија, Фондација отворено општество Македонија, Форум ЦСИД, Центар за граѓански комуникации
и Центар за истражување и креирање политики.
Платформата цели кон проактивно, динамично и оспособено граѓанско општество кое ги почитува, промовира и застапува принципите на доброто владеење.
Платформата ги поврзува граѓанските организации и е
отворено место за соработка, вмрежување и демократска дебата со цел зајакнување на улогата на граѓанските
организации во борбата против корупцијата во Северна
Македонија.
http://mcms.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/2100-dkski-gragjanskite-organizacii-zaednicki-da-zastanat-nabranikot-na-javniot-interes.html
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Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)
на 30 јануари 2019 ја формираше Мрежата за борба
против говор на омраза, чие функционирање започна
со симболично потпишување на Декларацијата против
говор на омраза во медиумите.
Во формирање на Мрежата учествуваа 16 професионални медиумски и новинарски здруженија, носители
на одлуки, државни и регулаторни тела надлежни за
заштита на човековите права, организации од граѓанскиот сектор и други субјекти од сферата на медиумите
и заштитата на слободата на изразувањето и човековите
права, меѓу кои и седум грантисти на Цивика мобилитас.
Претседателот на Комисијата за жалби при СЕММ,
Мирче Адамчевски информира дека во периодот од
2014 до 2017 година се евидентирани 49 случаи на говор
на омраза во медиумите, кои претставуваат речиси 30
проценти од сите добиени претставки за нарушување
на етиката во медиумите во тие три години. „Во 2017 година тој процент е намален, што јас го толкувам со промените во општеството, што покажува колку политиката
влијаела и влијае врз говорот на омраза“, рече Адамчевски. Сепак, новите политички и квази политички битки
се одразија врз состојбите во медиумите во 2018 година,
кога се забележани 23,8 проценти случаи на говор на
омраза.
Извор: Советот за етика во медиумите на Македонија
http://semm.mk/soopshtenija-4/598-formiranamrezha-za-borba-protiv-govor-na-omraza-vo-mediumite

Граѓански ангажман
#НеБидиЃубре една година го чисти несовесно фрленото ѓубре
Параѓубреџиската формација под слоганот #НеБидиЃубре веќе една година организира акции за чистење кон кои се приклучиле стотици луѓе и зема се поголем замав во државата. Велат дека се мотивирани од
чувството на срам да се живее во ѓубре и дека нивната
основна цел е да ја спречат тенденцијата земјава да се
претвори во депонија.
Иако нивните акции за чистење започнаа во Скопје,
сега граѓаните организираат индивидуални акции насекаде низ државата под истиот хаштаг.
Активистите, предводени од актерката Ирена Ристиќ,
повеќе пати напоменаа дека не се задоволни од одговорот на локалните самоуправи и комуналните претпријатија. Овие институции би требало да преземат конкретни мерки за управување со отпадот, наместо само да ја
изразуваат нивната поддршка за ваквите напори.
Овие потфати започнаа локално чистејќи помали депонии поради недостаток на опрема. Во моментов, поради донациите кои вклучуваат и багери, тие се нафаќаат
и на поголеми проекти.

Осми пат Engage – Конференција за социјален активизам
Годинава по осми пат се одржа ENGAGE, конференцијата каде странски активисти, новинари, креатори на
граѓански и онлајн иницијативи, споделуваат знаења и
искуства на теми поврзани со граѓанска ангажираност,
активизам на јавен простор и граѓанска мобилизација
преку интернет.
Годинава публиката имаше можност да дискутира за
движењето на жолтите елеци во Франција, недостатокот на институционална поддршка во врска со правата
на животните, Специјалната Олимпијада, движењето

#1од5милиони во Србија, проблемите во основното
образование во Хрватска, родово базирано насилство
и имотните права на жените, првиот дрег колектив во
Скопје, #FridaysForFuture, јавниот простор и заштитата
на животната средина.
Младинскиот образовен форум (МОФ) и Радио МОФ
како организатори, преку овој настан се стремат да го
подигнат нивото на информираност на граѓаните, нивната присутност и активно делување, како онлајн така и
во физичкиот простор.

ГРАЃАНСКИ СВЕТ

11

ВЕСТИ

ОД ЦИВИКА
МОБИЛИТАС

Публикација за постигнувањата на Цивика мобилитас
Цивика мобилитас е програма за поддршка на граѓанското општество чија втора фаза заврши на крајот на
2018 година.
Програмата опфати 232 проекти имплементирани од
198 организации во 28 општини. Ова придонесе кон
многу голема разноличност на организации кои учествуваа во програмата, а тоа придонесе кон уште поразнолични групи на граѓани – корисници на поддржаните
проекти.
Средбите за вмрежување и форумите на Цивика мобилитас им овозможија на грантистите да научат едни за
други, за меѓусебните активности, да изградат доверба
и да започнат нови соработки. Организациите кои беа
дел од Цивика мобилитас покажаа дека меѓусебната
соработка има многу предности како: споделување на
знаење; искуство и експертиза; споделување на ресурси
како опрема, транспорт, канцеларии, простор за состаноци; како и моќна сила во заедничкото застапување
за конкретни промени или бранењето на правата на
најранливите и маргинализирани категории.
Цивика мобилитас ја поддржува културата на дијалог
преку грантовите, но и преку серијата форуми и активности во рамки на платформите за соработка.
https://civicamobilitas.mk/wp-content/uploads/2019/03/
CM-2018-MK-ZA-WEB.pdf

Избрани се новите акциски грантисти
На првиот повик за акциски грантови во новата фаза на
Цивика мобилитас пристигнаа 133 пријави. Сите здруженија и непрофитните научно-истражувачки установи
можеа да се пријават до 25 март 2019 година.
Над 300 претставници на граѓански организации ја проследија информативната сесија на 12 март и слушнаа
повеќе за повикот, за тоа какви активности се очекуваат
од организациите, за типот на трошоци кои можат да бидат финансирани, за содржината на пријавата и сл.
Апликантите во своите пријави предложија акции кои
ќе придонесат кон целите на Цивика мобилитас, т.е.
општествени промени предводени од силен граѓански
сектор, активни граѓани, и добра соработка со институциите.

Новите грантисти се:
• Здружение Хендикеп плус-Група за поддршка на
хендикепирани лица Крива Паланка
• Здружение за регионален развој Балкан економик
форум Скопје
• Институт за општествени и хуманистички науки
Скопје
• Здружение на граѓани Медиа плус Штип
• Здружение Центар за одржлив развој на
заедницата Дебар
• Здружение Асоцијација за демократска
иницијатива Гостивар
• Здружение за истражување, анализи и развој
„Зелена лупа“ Скопје
• Здружение на социјални работници на Град
Скопје Скопје
• Женска граѓанска иницијатива „Антико“ Скопје
• Платформа за истражувачко новинарство и
анализи-ПИНА, Скопје
• Здружение на граѓани за истражувања, анализи и
развој на јавни политики „Евротинк“ – Центар за
европски стратегии – Скопје
• Здружение ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
ГРАЃАНСКИ СВЕТ
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Граѓанскиот сектор има капацитет да придонесе кон
поквалитетни закони
Редовна и интензивна соработка, поедноставување на
процедурите за граѓанските иницијативи, ажурирани
листи за комуникација со граѓанските организации, поголема информираност и почести редовни средби со
граѓанските организации беа главните заклучоци на Националниот форум на Цивика мобилитас „Соработката
помеѓу Собранието и граѓанските организации“ што се
одржа на 28 мај 2019 година.
Над 120 пратеници и претставници на граѓанските организации присуствуваа на дискусијата која ги рефлектираше досегашните искуства од соработката а ги постави
и идните перспективи.

тор“, рече на отворањето на Форумот претседателот на
Собранието, Талат Џафери.
Амбасадорката на Швајцарија, Н.Е. Сибил Сутер Тејада,
го поздрави развојот кој граѓанското општество и изрази надеж дека „овој позитивен тренд ќе биде проследен
и со други мерки како што се финансиската поддршка на
граѓанското општество и транспарентното доделување
на фондовите“.
Јован Митрески и Никола Мицевски, координатори на
пратеничките групи на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ очекуваат граѓанските организации да бидат уште повеќе
вклучени во реформите кои претстојат. Пратеничките
Слаѓана Митевска, Ивана Туфегџиќ, Јулијана Николова
и Шпреса Хадри ги истакнаа примерите на соработка со
граѓанските организации како што се: ратификувањето
на Истанбулската конвенција, Законот за прекинување
на бременоста, Законот за спречување и заштита од
дискриминација, Законот за спречување корупција и
судир на интереси, како и постапката за избор на новите
членови на ДКСК.
Влора Речица од ИДСЦС, Ирена Цветковиќ од Коалиција Маргини и Сретен Коцески од ИРЗ Тетово, ги споделија нивните искуства при изработка на Блупринт
документот за итните реформи, Законот за локална самоуправа и за основањето на интерпартиската парламентарна група за ЛГБТИ.
Во текот на дискусијата комуникацијата беше истакната како клучна точка за подобрување, а беше утврдено
и дека има потреба од воспоставување редовна пракса
за вклучување на здруженијата во работата на собраниските комисии.

„Собранието, во овој мандат, покажа дека е отворено
за секоја иницијатива која доаѓа од граѓанскиот сек-

Ваквата средба се покажа како добар формат за соочување и дискутирање помеѓу двете страни, по што Џафери порача дека може да се претвори во редовна пракса
и да се одржува барем еднаш годишно.

Затворен е повикот за предлози за институционални грантови
На повикот за апликации за институционални грантови
на Цивика мобилитас пристигнаа 144 пријави. Повикот
беше отворен до 3 јуни 2019 година.
По проверката за административна усогласеност и подобност на пријавите, 16 апликанти беа означени како
неподобни, а останатите предлози во моментов се оценувани од независната комисија. Резултатите од овој
повик ќе бидат објавени на почетокот на јули.
Институционалните грантови се предвидени да го
поддржат организациското јакнење на поединечните
граѓански организации, вклучувајќи и коалиции, мрежи и платформи. Тие ќе предводат активности кои го
здружуваат остатокот од грантистите на Цивика мобилитас, како и севкупното граѓанско општество во Северна Македонија.
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