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„Ај нека попушти чудово па да се видиме“ – ова беше 
една од редовните реплики во претходните месеци, 
вообичаено кажана на крајот на телефонски разго-
вор. „Чудово“, односно Ковид-19, не помина туку ни 
донесе едно чудно лето. Заврши вонредната состој-
ба, некои мерки беа разлабавени, некои граѓани беа 
релаксирани па „чудото“ зеде залет и наместо пауза 
меѓу првиот и вториот бран ни донесе „продолжен 
прв бран“ кој според бројките беше поинтензивен од 
времето кога во 4 попладне се затворавме по дома.  
Ни попушти опсесивното следење на прес конферен-
циите на министерот за здравство па го заменивме со 
прашањето: „Колку се денес?“, мислејќи на бројот на 
новозаразени со Ковид-19. Препорачаното тројство, 
маски, дезинфекција на раце и дистанца, за дел од 
луѓето стана редовна пракса, а „протоколите“ на ин-
ституциите, задолжителна литература.  

Голем дел од организациите, полека се враќаа на ре-
довно планираните активности. Се интензивираше 
меѓусебната координација, се користеа искуствата 
од претходните месеци кога ги „стававме темелите“ 
на онлајн работењето и се прилагодуваа активности-
те за таканречената нова нормалност. Конференци-
ите, дебатите, обуките, состаноците се префрлија на 
Зум (ZOOM), Тимс (Teams) и други слични платфор-
ми. Нешто сепак мораше, можеше и се одвиваше „во 
живо“, почитувајќи ги сите мерки на претпазливост 
и безбедност. Такви беа активностите на граѓанските 
организации кои на предизвикот наречен Ковид-19 
одговорија со дистрибуција на храна и хигиенски 
производи наменети пред се за поддршка на социјал-
но ранливите категории граѓани. Тие се вистински хе-
рои на ова време. 

Грантистите на Цивика мобилитас не беа исклучок од 
трендовите. Ад хок грантовите, наменети за надми-
нување на вонредните услови предизвикани од Ко-
вид-19 овозможија брз одговор на организациите на 
нивните целни групи. Една може, Ромалитико, ХОПС 
и Еден работеа на мапирање на потребите, коорди-
нација и дистрибуција на хуманитарна помош на 
еднородителски семејства, на семејства од ромската 
заедница, на луѓе  кои употребуваат дроги, сексуални 

работници, деца кои употребуваат дроги ни нивните 
семејства итн. Пандемијата ја интензивираше потре-
бата од психосоцијална поддршка, па Интерактив и 
Вејк ап спроведуваат активности за пристап на мла-
дите и другите граѓани до ваква поддршка преку ди-
гитални алатки. Кризниот центар Надеж работеше со 
жените жртви на семејно насилство кое се интензиви-
ра за време на вонредната состојба, а Сумнал работе-
ше со учениците до петто одделение и им помагаше 
да ги надминат проблемите предизвикани од наста-
вата на далечина. Со прилагодување на новите услови 
се спроведуваа и активностите на другите грантисти.

Резултатите од активностите на грантистите на Циви-
ка мобилитас и на граѓанските организации воопшто, 
не се мерат само во тони храна, хигиенски производи 
или часови поминати во учење, дискусии и охрабру-
вање на корисниците. Тие се мерат во задоволството 
на родителите кои имаат што да им дадат за јадење 
на нивните деца, во бремето тргнато од нивниот грб, 
во чувството дека има некој што помислил на нив и 
им помага во ова време-невреме, во благодарноста 
на оние кои успеале да им побегнат на насилниците и 
нашле безбедно засолниште, во новите перспективи 
што им се отвориле на луѓето и самодовербата што ја 
стекнале. Можеби не зборуваме често за ова, ама гор-
ди сме што сме дел од решенијата на нивните пробле-
ми без разлика дали се поврзани со Ковид-19 или со 
состојби предизвикани од нешто друго.

Во петтиот број на Граѓаните за промени може да нај-
дете интересни содржини за кампањата „Не се клади 
со животот“ на Здружението на социјални работници, 
за успешниот модел на мобилизација на пари со кои 
се градат куќи за сиромашни сограѓани на здружение-
то „Проект среќа“, за истражувањето на „Меѓаши“ за 
ставовите на родители за организирањето на настава-
та во новата учебна година, за битката на Гостиварча-
ни за чист воздух и многу други. 

Пријатно читање!

Гонце Јаковлеска 
Национален координатор на  

Цивика мобилитас за ИКО

ВО ЖИВО ИЛИ ОНЛАЈН, ВАЖНО Е РАБОТАТА ДА ТЕЧЕ
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Одлуката на Владата од 9 април драстично да ја намали 
финансиската поддршка за граѓанските организации, 
предизвика бурни реакции во јавноста. На овој начин 
се намали неопходната поддршка за околу 525.000 
евра, што алудира дека државата го исклучи граѓанското 
општество како релевантен партнер во справувањето со 
кризата предизвикана од епидемијата Ковид-19.

Во својата здружена реакција, 72 граѓански организа-
ции обвинија дека овој процес е нетранспарентен и 
дека не биле воопшто консултирани пред да се објават 
промените. Тие потенцираа дека токму здруженијата се 
меѓу првите кои одговорија на кризата и активно рабо-
тат на санирање на штетите од кризната состојба, со што 
и помагаат на Владата во справувањето со новонастана-
тата ситуација. Тие ја повикаа Владата да врати дел од 
средствата за нивната првична намена, но и да алоцира 
средства за справување со кризата.

Владата им одговори на организациите на 5 јуни кога 
ја донесе Одлуката за критериумите и постапката за 
распределба на средствата за финансирање на про-
грамските активности на здруженија и фондации за 
реализацијата на Програмата за финансирање на про-
грамските активности на здруженијата и фондациите 
за мерки за справување со КОВИД-19 кризата. Огласот 
беше објавен на 6 јуни и траеше до 11 јуни 2020 година. 
Иако беше краток рокот, бројот на пристигнати аплика-
ции изнесуваше 549. Оценувањето беше направено во 
уште пократок рок од два дена. На овој начин беа из-
брани 40 проекти на здруженија и фондации, во вкупна 
вредност од 29.519.495 денари. Во Комисијата за избор, 
покрај петте члена кои доаѓаа од Владата, именувани 
беа и два члена на Советот за соработка. 

Кратките рокови за пријавување, а особено за носење 
на одлуката беа една од главните точки на критика од 
страна на организациите. Владата, преку соопштение се 
правдаше дека другата опција на  кратките рокови била 
воопшто да не се обезбеди помош и овие средства да 
пропаднат. 

Избрани добитници на грантови

„Секој од евалуаторите поединечно ги оценувал сите 
пристигнати апликации во 36 часа. Ова значи дека за 
секој од нив разгледувал една проектна апликација по 
4 минути и 40 секунди, истото го работел непрекина-
то 36 часа без ниту една пауза“, стои во забелешката на 
Националниот младински совет на Македонија. Тие 
се само една од над 50 организации кои реагираа на 
непринципиелниот однос на Владата кон граѓанскиот 
сектор. 

Здруженијата се поделија по ова прашање што предиз-
вика раздор меѓу нив. Незадоволните не наидоа на раз-
бирање од страна на Владата. Активностите продолжија 
според планот, односно, на 19 јуни беа потпишани дого-
ворите со добитниците, врз основа на кои на 1 јули им 
беа исплатени средствата.

ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“ 
обвинија дека доделувањето средства во предизборна 
кампања е всушност вршење поткуп и поднесоа приго-
вор до Државната комисија за спречување корупција 
(ДКСК). Овој приговор е усвоен од страна на ДКСК, 
меѓутоа Управниот суд ја поништи нивната одлука и 
приговорот го одби како неоснован. „Точно е дека не 
може да се вршат погоре наведените исплаќања од 
буџетски средства, меѓутоа по наоѓањето на овој Суд, 
во конкретниот случај се извршило исплата на средства 
од Буџет на РСМ, за кое нешто биле донесени одлуки и 
Програма за давање на финансова поддршка, во вон-
редна состојба, а исплатата претставувала само реали-
зација на овие одлуки и програми“, стои во одлуката.

Сабина Факиќ, од Центарот за граѓански комуникации 
и член на Советот за соработка, смета дека здруженија-
та не требало да се поделат и да дозволат граѓанското 
општество да се става во негативен контекст. „Во усло-
ви на пандемија, верувам сите знаете дека финансиска 
поддршка добија и медиумите. Не слушнавме дека 
финансиската поддршка за нив се поврзува со предиз-
борен поткуп. Затоа пак слушнавме максимална дис-
кредитација на граѓанските организации, и оние кои 
добиле и оние кои не добиле. Ќе се согласите дека ова е 
нешто што оди на сметка на сите нас“, сумираше Факиќ.

Сагата за државната поддршка на граѓанските 
организации среде кризата од Ковид-19

Реакции на дел од граѓанските организации 
Незадоволството од Одлуката на Владата за распре-
делба на државните средства дел од граѓанските 
организации го манифестираа со приговор и реак-
ција до Владата и тогашниот технички премиер Оли-
вер Спасовски и Советот за соработка со и развој на 
граѓанскиот сектор. Тие испратија информација и до 
претседателот Пендаровски и до Делегацијата на ЕУ 
во Скопје. Од Владата побараа одговор на неколку 

прашања кои се однесуваат на критериумите, а повр-
зани со регистрацијата на организациите добитници 
и можниот судир на интереси. Имено, според нивните 
сознанија, кај дел од добитниците членуваат државни 
функционери.

Владата не одговори на реакцијата на организациите. 
Во следниот период, тие планираат да го следат спро-
ведувањето на проектите и организациите кои ја до-
бија владината финансиска поддршка. 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Odluka%20COVID%2019_6.pdf
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Извештај за управувачките практики и транспарентноста 
на здруженијата

Македонскиот центар за меѓународна соработка 
(МЦМС) го подготви Извештајот за управувачките 
практики за транспарентноста и отчетноста на граѓан-
ските организации, со цел да се согледаат тековните 
практики во земјава. 

Меѓу точките кои се идентификуваа беа: управувачките 
структури, поделбата на функциите на органите во ор-
ганизациите, начинот на носењето  одлуки, организа-
циското и административното работење, спречувањето  
судир на интереси, финансиското работење, раково-
дењето со човечки ресурси, практиките за известување, 
следење и вклучување на членството. 

Еден од најголемите предизвици е слабата поделеност 
на извршните и управните функции во пракса, односно 
често се случува истите лица да се истовремено членови 
во двата органи. Така на пример, 56% од организациите 
одговориле дека вработените, вклучително и извршни-
от директор, се членови во управните органи со право 
на глас. Исто така, повеќе од половина од организаци-
ите имаат двојна структура на управувачки органи, која 
вклучува Собрание и Одбор, а кај 41% се среќава еден 
од овие органи. 

Најголем дел од граѓанските организации во своите 
Статути ги имаат вградено правилата за спречување на 
судир на интереси (55%), но повеќе од една четвртина 
(27%) се уште немаат дефинирано вакви правила. Исто 
така, само една петтина имаат пишана политика за ро-
дова еднаквост и диверзитет, што отвора прашања за 
заложбите за родова инклузивност и репрезентатив-
ност на граѓанските организации во рамките на нивното 
членство и ангажираните човечки ресурси. 

Еден од наодите укажува на тоа дека здруженијата има-
ат недоволно развиени правила и процедури за рако-
водење со човечките ресурси. Иако 56% од граѓанските 
организации имаат персонал вработен на неопределе-
но или определено работно време, само една третина 
(33%) од нив имаат правилник за водење на човечки 
ресурси. Освен тоа, иако најголем дел од организаци-
ите се основаат на членство, сепак 67% не го користат 
„привлекувањето нови членови на годишно ниво“ како 
индикатор за ефикасност и ефективност во работењето.

Препораките од Извештајот се однесуваат на тоа орга-
низациите да ги изземат извршниот директор и врабо-
тените од гласањето во управниот (неизвршен) орган; 
да развијат јасни критериуми и компетенции кои чле-
новите на Управниот одбор треба да ги поседуваат; да 
развијат и конкретен план за мониторинг и евалуација 
на организациската стратегија; да развијат правила и 
процедури за раководење со човечки ресурси.

https://www.otcetnigo.mk/izveshtaj-za-upravuvachkite-praktiki-za-transparentnosta-i-otchetnosta-na-graganskite-organizatsii/
https://www.otcetnigo.mk/izveshtaj-za-upravuvachkite-praktiki-za-transparentnosta-i-otchetnosta-na-graganskite-organizatsii/
https://www.otcetnigo.mk/izveshtaj-za-upravuvachkite-praktiki-za-transparentnosta-i-otchetnosta-na-graganskite-organizatsii/
https://www.otcetnigo.mk/izveshtaj-za-upravuvachkite-praktiki-za-transparentnosta-i-otchetnosta-na-graganskite-organizatsii/
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Извештај за овозможувачка околина за 2019 година

Перцепции на граѓанските организации за нивната вклученост во консултациите за подготовка на 
закони и креирање политики

„Во 2019 година имавме една релативно овозможувачка 
околина за граѓанското општество. Можеме да истак-
неме дека граѓанските организации беа вклучени во 
коцепирањето на текстовите на дел од најзначајните 
закони, на пример Законот за слободен пристап до ин-
формации од јавен карактер, Законот за спречување на 
корупција и судир на интереси, Законот за социјална 
заштита, Законот за бесплатна правна помош и слично“, 
рече Снежана Камиловска Трповска од МЦМС, во однос 
на Извештајот за овозможувачка околина за развој на 
граѓанското општество за 2019 година. 

Камиловска потенцираше дека и покрај генерално до-
брите наоди, недостасува вклученоста на граѓанските 
организации во раните фази на процесот на креирање 
на политиките, а не кога тие веќе се во форма на предлог 
односно нацрт- текст на закон. 

Според наодите од Извештајот, државната помош за 
граѓанското општество за 2019 година не само што не се 
зголемила како што беше препорачано, туку се намали-
ла за 13% во однос на 2018 година. Иако беше најавено 
сеопфатно реформирање на моделот за државно фи-
нансирање, сепак нема позначителни промени на тоа 
поле. 

Во текот на 2019 година се случија низа настани, кои ја 
зголемија транспарентноста и отчетноста на процесот 
на распределба на јавните средства на ГО. Имено, за 
прв пат државните институции доставија податоци за 
распределба на средства на ГО на национално и ло-
кално ниво, а исто така Министерството за финансии 
ги објавува имињата на примателите на средства на 
веб-страницата Отворено финансирање. 

Дел од новините е и измената на Законот за данок на до-
дадена вредност (ДДВ) со која стана поповолен за здру-
женијата. Имено, со измената, даночните обврзници се 
должни да се регистрираат како ДДВ обврзници докол-
ку вкупниот обрт во изминатата календарска година го 
надминува износот од 2 милиони денари или чиј вку-
пен обрт се очекува да го надмине овој износ во текот на 
годината. Претходниот праг од 1 милион денари прет-
ставуваше товар на организациите кои планираа да се 
вклучат во економска активност.

Препораките од Извештајот се однесуваат на усогласу-
вање на новите законски регулативи со меѓународните 
(конкретно за предлог законот за лобирање и за јавни 
собири); сеопфатно реформирање на државното фи-
нансирање за здруженијата; порано вклучување на ор-
ганизациите во консултативните процеси; итн.

https://www.otcetnigo.mk/izveshtaj-za-upravuvachkite-praktiki-za-transparentnosta-i-otchetnosta-na-graganskite-organizatsii/
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СОРАБОТКА

Изградена првата куќа од проектот „Топол дом“ на 
здружението „Проект среќа“

Организацијата „Проект среќа“ е еден успешните при-
мери за мобилизирање фондови од заедницата. Тие во 
февруари започнале со доградба на куќа за семејството 
Симоновски кое го сочинуваат самохран татко со него-
вите пет деца и успеале да ја  завршат на 10 март. 

Од „Проект среќа“ велат дека ситуацијата во која го за-
текнале семејството била многу лоша. Децата спиеле 
на под, без електрични или водоводни инсталации, а 
куќата повеќе личела на карабина. Благодарение на 
главните донатори Казина „Сенатор“ и хотелот „Paint it 
Black“ од Гевгелија, децата за првпат имаат своја соба, 
кревети, тоалет, вода, струја односно имаат пристоен 
дом каков што заслужува секој човек.

Во текот на градењето кон иницијативата се приклучи-
ле и други компании како донатори, и благодарение на 
тоа, целокупната изградба завршила релативно брзо. 
Од здружението се задоволни од исходот, како и од бр-
зата и професионална реализација на нивната иниција-
тива. 

Покрај оваа куќа, проектот „Топол дом“ предвидува ре-
конструкција и градење на 10 куќи на семејства со деца 
кои живеат во исклучително нехумани и тешки услови, 
без елементарни услови за живот. Ова е еден од најго-
лемите хуманитарни проекти во нашата земја, па за таа 
цел апелираат до сите градежни компании, како и до 
сите други заинтересирани донатори да ја поддржат и 
придонесат кон големи промени.

Реакција на здруженијата околу третиот пакет економски 
мерки поврзани со КОВИД-19

„Третиот пакет мерки наместо еднократни „дарови“, тре-
баше да содржи покрупни, системски промени, во насо-
ка на градење на посолидарно општество, кое повеќе ќе 
се грижи за работничките, работниците, сиромашните и 
сите други обезгласени и обесправени“, порачуваат пет 
здруженија и шест синдикати во реакција на третиот па-
кет мерки од Владата за справување со кризата предиз-
викана од коронавирусот.

Во реакцијата, тие велат дека иако Владата ги информи-
рала пред повикот да биде јавно објавен, тој е далеку 
од усогласен со нивните барања бидејќи ниту една за-
белешка не била прифатена. Освен тоа, Владата не го 
испочитувала договорот за лицата кои ја изгубиле рабо-
тата за време на кризата. Според договорот, тие требало 
да бидат опфатени со системското решение за осигуру-
вање во случај на невработеност, односно, да добиваат 
надоместок во временски период кој зависи од нивниот 
стаж, а не само од два месеца.

Реакцијата е потпишана од Конфедерација на синди-
кални организации на Македонија (КСОМ), Синдикат 
на работниците од управата, правосудните органи и 
здруженијата на граѓани (УПОЗ), Независен академски 
синдикат (НАкС), Самостоен синдикат на новинари и 
медиумски работници (ССНМ), Синдикат на култура-
та на Република Македонија (СКРМ), Синдикат на ма-
кедонската дипломатска служба (СМДС), Хелсиншки 
комитет за човекови права на Република Македонија, 
Здружение на граѓани „Гласен Текстилец“, Левичарско 
движење „Солидарност“, ЈАДРО – Асоцијација на неза-
висната културна сцена и Субверзивен фронт.
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Реконструкција и легализација на куќите на социјално 
загрозените Роми во Виница

Ромскиот ресурсен центар и ЧЕЛИМ од Милано во со-
работка со општина Виница продолжуваат со активно-
стите за подобрување на квалитетот на домување на 
Ромите. 

Отпочнат е процесот на легализација на куќи на со-
цијално загрозени семејства од ромската заедница. 
Тие подолго време имаат проблеми да ги легализираат 
нивните имоти заради недостаток на финансии. Во овој 
момент е завршена легализација на првите 15 куќи. Во 
наредниот период ќе се работи на легализирање во 
уште 40 предмети. Со тоа, овие семејства ќе се стекнат 
со решение за легализација и имотен лист за нивните 
домови. Во текот на спроведувањето на проектот треба 
да бидат решени проблемите со легализација за вкупно 
255 домаќинства и да им се обезбедат имотни листови.

Освен тоа, веќе се реконструира седмата куќа од вкуп-
но 22. Во наредниот период следи реконструкција и на 

останатите 15 куќи. Овие активности се спроведуваат во 
рамки на проектот „Обезбедување на пристојни услови 
за домување за ромската заедница во општина Виница 
-СДХ“, финансиран од Европската Унија.

Соработка за подобро функционирање на системот на 
пробација

Девет граѓански  организации активни во областа на 
пробацијата, владеењето на правото, транспарентнос-
та и доброто управување, неодамна ја основаа Коали-
цијата за пробација. Нејзини членки се: Граѓанската 
организација за право, политика, едукација и медиуми, 
Профицио, Зелена Лупа, Ин виво и Тек бал маркет од 
Скопје, ЛГБТ Јунајтед од Тетово, Иницијален глас од 
Прилеп, Организација на жени од Струмица и Инклу-
зија од Охрид. 

„Формирањето на Коалицијата за пробација е ини-
цирано од Зелена Лупа, како дел од активностите на 
проектот „Заживување на законот за пробација на ло-
кално ниво преку ефективни партнерства во општина 
Струмица“ кој го спроведува заедно со Организација на 
жени од Струмица со финансиска поддршка на Цивика 
мобилитас“, ни рече Катерина Бабулова од Зелена Лупа. 
Таа истакна дека коалицијата има тенденција преку за-
едничка соработка на граѓанските организации и клуч-
ните чинители да се детектираат критичните области и 
слабости на спроведувањето на мерките за пробација и 
да се подобри пробацискиот систем во целина. Врвниот 
приоритет е успешно да се ресоцијализираат и реинте-
грираат осудените лица во општеството. 

„Нашите искуства во Струмица се позитивни“, вели Ба-
булова, „тие ќе ги пренесеме на нашите партнери од 
Коалицијата. Нашата идеја е сите да бидат обучени да 
даваат директна поддршка на лицата кои ќе ги користат 
мерките за пробација. Потоа, тие, на локално ниво ќе 

работат со осудените лица со давање совети, информи-
рање за законските обврски, насочување кон соодвет-
ните служби за да можат успешно да се спроведат про-
бациските мерки и да се придонесе за нивна ефикасна 
интеграција и ресоцијализација во општеството.“

Коалицијата си поставила повеќе цели пред себе: зголе-
мувањето на интересот за примена на мерките за про-
бација; придонес кон зголемување на јавната доверба 
во пробацискиот систем; идентификување на пробле-
мите во пробацискиот систем и укажување на потребата 
за правна и институционална реформа; запознавање на 
јавноста со стандардите и правата за пробација и заси-
лување на довербата на граѓаните во функционирањето 
на пробацискиот систем; намалување на можностите за 
несоодветен третман на институциите врз корисниците 
на проабциски мерки и обезбедување еднаков пристап 
до правдата преку давање бесплатна правна помош.

Коалицијата е отворена за нови членки со кои би ги по-
криле сите градови каде што функционираат затвори. 
Бабулова верува дека заеднички имаат воља и сила да 
го поттурнат спроведувањето на Законот за пробација 
кој е на сила веќе пет години, но резултатите од него се 
повеќе од скромни.



ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА   9

Граѓанско учество

Општинските инспектори повеќе ги штитат моќниците 
отколку граѓаните

Според Aнкетата за работата на општинските инспек-
тори и Истражувањето „Општински инспекторати – 
проблеми и предизвици“ на НВО Инфоцентарот, над 
четириест проценти од испитаниците сметаат дека ин-
спекторите во својата работа зависат од градоначални-
ците. Речиси исто толку граѓани сметаат дека општин-
ските инспектори не се професионални и ефикасни, 
како и дека наместо да ги штитат граѓаните и јавниот 
интерес, ги штитат интересите на политичките и бизнис 
моќници. 

Жителите на Скопскиот регион, луѓето со високо обра-
зование и оние на возраст од 35 до 44 години се најголе-
ми застапници на тезата дека инспекторите зависат од 
волјата на градоначалниците.

Многу малку граѓани (помалку од 10 проценти) изјави-
ле дека тие или некој нивен близок пријавил проблем 

кај надлежниот општински инспектор. Речиси две тре-
тини од оние кои пријавиле проблем во општината се 
незадоволни од искуството и постапувањето на локал-
ните инспектори.

Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат ин-
спекторите се малите плати и надоместоци, кои не се 
соодветни на нивната професија. При работата на те-
рен, тие немаат соодветна опрема за надзор, теренски 
возила, апарати за мерење бучава, заштитна облека и 
сл., што придонесува да не се чувствуваат безбедно.

Според истражувањето, општините најчесто постапува-
ат по пријавите и претставките на граѓаните во перио-
дот од една недела до еден месец. Една од причините за 
спороста на процесот е недоволниот број инспектори, 
како и сложените и долги законски и административни 
процедури при инспекцискиот надзор.

„Меѓаши“ проверуваше што  мислат родителите за 
наставата во новата учебна година

Во пресрет на почетокот на учебната година, Првата 
детска амбасада во светот „Меѓаши“ ги истражуваше 
ставовите и искуството на родителите/старателите за 
методите на организирање на образовниот процес на 
децата за учебната 2020/2021 година.

Резултатите покажале дека повеќе од две третини од 
родителите/старателите (68,7% од испитаниците) би 
прифатиле комбинирана настава, односно настава 
со физичко присуство и онлајн. Нешто повеќе од една 
половина од испитаниците (52,4%) би потпишале со-
гласност нивното дете/деца да одат на училиште секој 
ден, за разлика од 26,9% од испитаниците кои не би 
потпишале согласност сè додека трае епидемијата на 
Ковид-19. На прашањето за тоа како треба да биде орга-
низирана наставата, доминираат предлози за онлајн и 
комбинирана настава.

Имајќи предвид дека при онлајн наставата учениците 
имаат потреба од поголема поддршка од родителите, со 
истражувањето беа проверувани и тие ставови.  Околу 
половина од испитаниците (49,9%) рекле дека делумно 
имаат време и можност да им помогнат на своите деца 
во совладување на наставните содржини, додека 16,7% 
рекле дека не можат т.е. немаат време и можност да им  
помогнат на своите деца во учењето.

Што се однесува до искуствата од онлајн наставата во 
претходната учебна година, речиси половина (47,3%) 
од испитаниците сметаат дека таа само делумно ги задо-
волила потребите на учениците. Само 3,7 процентни по-
ени е разликата со оние кои сметаат дека досегашната 
онлајн настава воопшто не ги задоволила потребите на 
учениците. Мнозинство од испитаниците (58,2%) сме-
таат дека нивните деца преку онлајн наставата се стек-
нале со подобри оцени, но со помалку знаења. Една од 
пречките во онлајн наставата се техничките услови со 
кои располагаат семејствата. Прашани за тоа, речиси 
две третини (64,3%) од испитаниците рекле дека имаат 
соодветни просторни технички услови  за следење на 
онлајн настава, 28,7% само делумно, а 6,4% воопшто не 
располагаат со соодветни просторни и технички услови 
за следење на онлајн настава.

Истражувањето е спроведено преку анкета во која биле 
вклучени 1003 испитаници. Анкетата е спроведена пре-
ку Интернет во периодот од 22 јули до 3 август 2020. 

http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izvestaj-za-opstinskite-inspekciski-sluzbi.pdf
http://nvoinfocentar.mk/wp-content/uploads/2020/04/Izvestaj-za-opstinskite-inspekciski-sluzbi.pdf
http://www.childrensembassy.org.mk/pocetna-ns_article-pres-release-7-8-2020.nspx
http://www.childrensembassy.org.mk/pocetna-ns_article-pres-release-7-8-2020.nspx
http://www.childrensembassy.org.mk/pocetna-ns_article-pres-release-7-8-2020.nspx
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Споделувањето на знаењето е клучно за градењето модерен 
јавен сектор 

Нови турбуленции околу Законот за заштита од 
дискриминација

Непосредно пред десеттите предвремените парламен-
тарни избори, 17 политички партии ја потпишаа  де-
кларацијата за приоритетно донесување на Законот за 
спречување и заштита од дискриминација која уследи 
на барање на девет мрежи на граѓански организации 
кои вкупно бројат над 100 здруженија. 

„Целта на Декларацијата е политичките партии да се 
обврзат дека овој Закон ќе го донесат веднаш по фор-
мирањето на Собранието на Република Северна Ма-
кедонија, без дополнителни одолговлекувања и дека 
потоа, во согласност со законскиот рок, ќе го изберат 

новиот состав на Комисијата за спречување и заштита 
од дискриминација. Овој Закон го штити уставно гаран-
тираното право на еднаквост на граѓаните, предвидува 
постапка за заштита од дискриминација, активно пре-
земање на мерки за спречување на дискриминација и 
промоција на еднаквоста на сите граѓани, а особено на 
најмаргинализираните групи“ велат од здруженијата.

Законот за спречување и заштита од дискриминација 
го донесе претходниот парламентарен состав на 16 мај 
2019 година, но Уставниот суд  укина со одлука која беше 
донесена на седницата одржана на 14.5.2020 година. 

Приватниот сектор воспоставил понапредни искуства 
за зачувување на знаењето што им овозможува да би-
дат поефикасни и поефективни и им дава конкурентска 
предност. Ова не е случај со јавниот сектор или барем 
со поголемиот дел од него, покажало истражувањето на 
Центарот за управување со промени (ЦУП) наречено 
„Градење на јавен сектор базиран на знаење“, посве-
тено на проверка на практиките за чување и споделу-
вање на знаењето во приватниот и во јавниот сектор. 

Наодите од добиените одговори покажуваат дека 74% од 
институциите, документите на кои работат секојдневно, 
ги чуваат локално, на компјутерот на кој работат додека 
околу 16% ги чуваат во заеднички фолдер. Во тој фолдер 
пак, само во 19% од случаите пристап имаат сите вра-
ботени, додека во 50% од случаите е потребно да биде 
одобрен пристап или авторизација за користење на за-
едничкиот фолдер. Што се однесува до споделувањето 
на знаењето, високи 84% изјавиле дека нивните инсти-
туции немаат интерни процедури или други правила со 
кои тоа се уредува. Ова покажува дека во институциите 
е занемарен концептот на институционално знаење и 
меморија што во услови на редовно функционирање, а 
особено при работа на далечина, каков што се случајот 
во време на пандемија, треба да придонесе за задовол-
ството и довербата од граѓаните.

„Идејата не ни беше да ја критикуваме администрација-
та туку да упатиме на тоа дека доколку вакви кризи про-
должат да ни се случуваат, односно кризата продолжи, 
ние мора да ги прилагодиме процесите и да бидеме 
функционални и од дома“, рече Неда Малеска Сачмаро-
ска, извршен директор на ЦУП. Таа истакна дека стану-
ва збор за документи кои ги произведуваат вработени-
те, истражувања, податоци за корисници на субвенции 
итн., на основа на кои можат да се следат трендови и да 
се користи тоа знаење во креирање на подобри полити-

ки. „Кога си заминуваат вработените од институциите, 
практично си заминува и знаењето со нив. Ако има голе-
ма флуктуација на кадри, институционалната меморија 
станува уште поважна“, додаде таа. 

Дебатите за јавната администрација, особено за неј-
зината ефикасност, никогаш не престанале, актуелната 
состојба со пандемијата предизвикана од коронави-
русот уште повеќе ги потенцираше. Неможноста ад-
министративците да функционираат надвор од своите 
канцеларии го зголеми незадоволството на граѓаните од 
услугите на институциите. Од ЦУП велат дека тоа се од-
разило ни на нивното истражување, односно на бројот 
на одговори на нивните барања за пристап до информа-
ции од јавен карактер. 

https://cup.org.mk/publication/1365_Gradenje na javen sektor baziran na znaenje.pdf
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Корупција при вработување на лица со попреченост

Здружението „Полио плус“ во јуни организираше кон-
ференција на која се дискутираа коруптивните практи-
ки со кои се соочуваат лицата со попреченост при нивно-
то вработување. Според истражувањето кое го спроведе 
здружението, голем дел од овие лица се неинформира-
ни или незаинтересирани за ваквата злоупотреба.  што 
е последица од исклученоста на лицата со попреченост 
од креирањето политики кои нив ги засегаат. 

Елена Кочоска, проектен координатор на „Полио плус“, 
нагласи дека ниското образование и недостатокот на 
квалификации за учество во политиките може да биде 
причина за лицата со попреченост да бидат изоставени 
од процесите на креирање политики, но смета дека се-
пак најголем проблем е незаинтересираноста од страна 
на засегнатите. 

Од дискусијата на учесниците се заклучи дека надлеж-
ните институции треба повеќе да помагаат, но лицата со 
попреченост се оние кои треба да бидат проактивни и 
похрабри во борбата против злоупотребите. 

Уште еден аспект кој беше опфатен е пристапноста до 
институциите како фактор што води кон корупција и не-
доследности. Покрај физичките, лицата со попреченост 
се соочуваат и собирократски пречки. Слободан Ива-
нов, член на „Полио плус“ го сподели своето искуство од 
процедурата за прибирање документација за вработу-
вање, која траела неколку месеци. 

Оваа активност е дел од проект на Полио плус со кој ја 
подигнуваат свеста и препознавањето на корупцијата 
при вработување на лицата со хендикеп.

Одлуката дојде по иницијативата поднесена од стра-
на на претходниот состав на Комисијата за заштита од 
дискриминација за оценка на уставноста и законитоста 
на Законот, бидејќи закон бил донесен без потребното 
мнозинство кое е уредено со член 75 од Уставот.

Како што информираше тогашната министерка за пра-
вда, Рената Дескоска, „со оваа одлука не се враќа прет-
ходниот закон во живот, а се укина новиот закон од 2019 
година“. Тоа значи дека граѓаните се оставени без Коми-
сија, односно без официјално тело за нивна заштита од 
дискриминација врз сите основи.

Иницијатори на декларацијата се: Мрежата за зашти-
та од дискриминација (МЗД), Национална мрежа за 
борба против хомофобијата и трансфобијата (НМХТ), 
Платформа за родова еднаквост, Македонска платфор-
ма против сиромаштија (МППС), Мрежа 23, Неформал-
на мрежа на ромски организации, Блупринт група за 
реформи во правосудството, Платформа на граѓански 
организации за борба против корупцијата и Платформа 
за одржливост на сервисите за превенција и поддршка 
за ХИВ.
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Граѓански ангажман

Еко маало – прва образовна друштвена игра за енергетска 
ефикасност

Здружението на граѓани „Еко логик“ ја изработи прва-
та образовна игра во земјава која се однесува на енер-
гетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Во 
„Еко маало“ најважно е градењето на чиста животна 
средина. Преку користење различни транспортни сред-
ства и откривање нови интересни факти за обновливи-
те извори на енергија, играчите се движат на патот кон 
целта кој е исполнет со различни предизвици. 

„Ќе имате можност да инвестирате во поени кои тешко 
се заработуваат, со цел да заштедите на енергија преку 
штедливи светилки, енергетско-ефикасни прозорци, 
сончеви панели, и изолација за домот. Патот кон целта 
е полн со многу интеракција и забава“, велат креаторите 
на играта. 

Играта е достапна на онлајн платформата „Тејблтопиа“ 
до која може да се пристапи преку мобилен телефон и 
компјутер. Наменета е за деца над 10 години и можат да 
ја играат две до најмногу четири лица. За љубителите на 
класични друштвени игри, наведени се и насоки за иг-
рата да се рекреира во домашни услови со хартија или 
хамер.

Здружението „Еко логик“ работи на подобрување и уна-
предување на разни социјални проблеми и предизвици 
преку теми кои не се застапени во редовната училишна 
настава, а се од огромна важност за правилен морален, 
социјален, физички и еколошки развој на децата. Еден 
таков пример е проектот „Вело полигон“, кој го спрове-
дуваат со поддршка на Цивика мобилитас, а се однесу-
ва на унапредување на знаењето кај децата и нивните 
родители за придобивките од велосипедизмот, одрж-
ливиот транспорт, аерозагадувањето и безбедноста во 
сообраќајот.

Кампања „Не се клади со животот“

Зависноста од спортското обложување и останатите 
игри на среќа е еден од проблемите на денешницата кој 
e особено широко распространет меѓу младите. Според 
анализа направена од Асоцијацијата на спортски обло-
жувалници во земјава во 2013 година, 46% од граѓаните 
или 61% од мажите се обложуваат, скоро три четвртини 
од нив имаат потпросечни примања. Во земји со низок 
животен стандард, како нашата, коцкањето не е само 
забава, туку тоа често преминува во зависност. За да се 
подигне свеста за соодветно третирање, Здружението 
на социјални работници на град Скопје во соработка со 
Здружението на клубови на лекувани алкохоличари на 
Република Македонија ја покренаа кампањата „Не се 
клади со животот“. Проектот е поддржан од Цивика мо-
билитас со акциски грант.

Анкетата која ја спроведоа здруженијата на примерок 
од 4.000 средношколци покажа дека 69% од ученици-
те барем еднаш играле некоја игра на среќа, а најчесто 
станува збор за лото и спортско обложување. Значајно 
да се напомене е дека 20% од анкетираните понекогаш 
или редовно се обложуваат пред вечерно излегување. 

Ваквото однесување загрижува бидејќи овие ученици 
ги сметаат игрите на среќа за извор на брза заработу-
вачка, што понатаму лесно може да создаде зависност и 
со себе да повлече други социјални, психолошки и ме-
дицински проблеми. Во врска со запознаеноста на ро-
дителите со обложувањето на нивните деца, одговорите 
се поделени.  Вкупно 43% се изјасниле дека родителите 
се запознаени, 34% одговориле дека нивните родители 
не знаат, додека 12% не се сигурни дали нивните роди-
тели се свесни за нивното обложување. 

Заради подигнување на свеста и поширока промоција 
на телефонската линија за помош од зависности, здру-
женијата подготвија медиумска кампања со три видео 
спотови. На овој начин се испратија силни пораки за по-
следиците од игрите на среќа по семејството, пријатели-
те, кариерата и здравјето. Една од пораките се однесу-
ваше и на честите изговори на зависниците, упатувајќи 
на фактот дека тие самите не се свесни дека имаат про-
блем со обложување туку дека го прават тоа само заради 
забава, или дека можат да прекинат кога и да посакаат.
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Избрани победниците на натпреварот „Зелени идеи“

Здружението на социјални иновации АРНО ги прогла-
си победниците на годинешниот натпревар „Зелени 
идеи“ кој овој пат се одржа онлајн. За најдобри избрани 
се идеите „Вајс адитив“ на Вајс Груп ДООЕЛ – Скопје, 
„Пријатели на пчелите“ на Здружението Јадрена група 
на пчелари од Брегалничкиот регион „Меден Исток“, 
како и „Заштита на феноменот колбарење во Македо-
нија и промовирање на традиционалните малешевски 
специјалитети“ на Душица Крстеска од Берово. Овие 
идеи ќе продолжат да се борат на регионално ниво за 
наградата од 10.000 долари. Досега нашата земја имала 
шест регионални победници и вкупна инвестиција од 
60.000 долари за развој на бизнис идеите.

За националните победници обезбедени се вредносни 
ваучери за консултантски услуги од Асоцијацијата за 
менаџмент и консалтинг „МКА2000“, а за првопласира-
ната „Вајс адитив“ е обезбедена котизација за учество 
на меѓународна онлајн обука од Фондот за иновации и 
технолошки развој. 

„Особено се радувам што оваа година имавме успешно 
реализиран натпревар и 32 апликации, што е навистина 
голем број ако се земат предвид околностите и кризата 
со коронавирусот што ја зафати нашата земја. Им поса-
куваме успех на победниците и се надеваме дека и оваа 
година ќе се вратиме со награди од регионалниот нат-
превар, со што уште еднаш ќе покажеме дека сме земја 
која се грижи за зелената и социјална економија“, вели 

Ивона Крстевска од АРНО. 

„Зелени идеи“ е натпревар за избор на идеи/проекти за 
зелени претприемнички или бизнис идеи кои промо-
вираат традиционална изработка на производи, под-
дршка на локални мали бизниси, кои користат ресурси 
од локалната заедница и кои поттикнуваат иновативни 
идеи за развој на животната средина. Освен во нашата 
земја се одржува и во: Албанија, Косово, Црна Гора , 
Босна и Херцеговина, Србија и во Грција. Секоја година 
по тројца претставници од секоја од земјите се натпре-
варуваат на регионален натпревар. Четворицата прет-
ставници кои ќе победат на регионалниот натпревар 
добиваат по 10.000 или 5.000 долари за реализација на 
идејата во својата земја.

Здруженијата порачуваат дека се потребни превентив-
ни мерки со кои младите поинтензивно ќе се информи-
раат за оваа зависност, а исто така сметаат дека локална-
та заедница има клучна улога во подигнување на свеста. 
Една од нивните препораки се однесува на отворање 
на советувалиштата за помош и поддршка на младите 
соочени со овој проблем и за членовите на нивните се-
мејства.

„Час за час“ – временска банка за развивање на вредностите 
на заедницата

Здружението „Младите можат“ со поддршка на Фондот 
за иновации и технолошки развој (ФИТР) ја изработија 
дигиталната платформа „Час за час“ со која корисници-
те наместо пари, ќе го користат сопственото време како 
ресурс за плаќање и размена на услуги со други луѓе. 

„Златно правило“ на концептот на временската банка 
е следниот: Еден час од моето време е еднаков на еден 
час од твоето време. Еден час од дадена услуга некому 
заработува кредит од еден час за да добиеш услуга. За 
еден час примена услуга „се плаќа“ кредит од еден час.

Оваа алатка ќе им помогне на младите да станат ак-

тивни и независни граѓани кои веруваат дека можат 
самостојно или здружено да прават позитивни проме-
ни во заедницата и општеството во целост. „Веруваме 
дека младите луѓе можат да земат активно учество во 
развојот на своите заедници и преку младински и со-
цијален активизам како моќни алатки за општествена 
промена можат да одговорат на своите потреби во заед-
ницата“, велат од тимот на „Младите можат“.

Проектот „Час за час“ е поддржан од ФИТР како дел од 
Креатонот наменет за идеи кои имаат за цел да ги олес-
нат условите за време на пандемијата настаната од Ко-
вид-19.

C:\Users\goncej\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\2T5NW75A\chaszachas.mk
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Граѓаните на Гостивар си ја земаа судбината во свои раце 

Со неверојатна посветеност, неформалната граѓанска 
иницијатива „Стоп Русино – чист воздух за Гостивар“ 
веќе 40 дена (до затворањето на овој број на списание-
то) ја држи спуштена рампата на влезот на депонијата 
„Русино“ во близина на Гостивар за сите, освен за ка-
мионите на комуналното претпријатие од Гостивар. 
Нивното основно барање е да се санира и дислоцира 
депонијата и да се одреди нова локација на која ќе се 
изгради регионална депонија согласно стандардите на 
ЕУ. 

Граѓаните, припадници на оваа иницијатива, повеќе 
пати алармираа за лошата состојба со управувањето со 
отпадот, влијанието на животната средина и здравјето 
на граѓаните. Неколку пати протестираа во Гостивар, но 
без некој особен ефект. Капката што ја прелеа чашата 
беа јулските пожари на депонијата „Русино“ заради кои 
Гостивар беше завиен во чад и неподнослива смрдеа. 
По ова, на 2 август, граѓаните кои се дел од оваа иниција-
тива поставија рампа на неколку километри од самата 
депонија и воспоставија  24 часовни граѓански стражи. 

„Да се организира 24 часовна блокада не е едностав-
на работа“, велат активистите. Потребни се луѓе што ќе 
дежураат во смени и во текот на денот и ноќе, за да го 
контролираат транспортот на ѓубре. Затоа, тие постоја-
но им се заблагодаруваат на сите за поддршката и ги по-
викуваат граѓаните да им се придружат.  „Во оваа борба 
за здравје ја очекуваме поддршката од сите, без разли-
ка на вера, етничка припадност и политичка определе-
ност“, велат од иницијативата.

Активистите можат да бидат задоволни со себе од досе-
гашните постигнувања. Изгаснат е големиот пожар на 
депонијата и таа редовно се затрупува со земја, обврска 
што претходно била занемарена од операторите. Поста-
вени се камери со што ќе се идентификуваат подметну-
вачите на пожарите. Воздухот во градот е почист, некои 
од мерните станици покажуваат дури 22 пати почист 
воздух по „Стоп Русино – чист воздух за Гостивар“. 

„Тука сме да најдеме решение за „Русино“ по европски 
стандарди“, велат активистите. „Сите партии ги повику-
ваме, сите пратеници и советници кои сме ги изгласале 
од Гостивар да дадат поддршка. Решението не е кај нас, 
туку кај институциите. Ние сме тука само да ги поттик-
неме институциите“, додаваат тие. Поддржувачите на 
иницијативата „Стоп Русино – чист воздух за Гостивар“ 
се бројат во илјади и нивниот број секој ден расте. Тие 
се голема поддршка за изнаоѓање на решение за овој 
проблем на гостиварчани.

Депонијата „Русино“ треба да биде една од шесте ре-
гионални депонии кои би се изградиле во склад со 
стандардите на ЕУ. Според стратешките документи за 
воспоставување интегриран систем на управување со 
отпад на ниво на целата држава, во „Русино“ ќе се депо-
нира отпадот од вкупно девет општини од полошкиот 
регион. 

https://www.facebook.com/groups/206996317028880/
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„Сакаме да учиме“ – порачаа средношколците на протест

Средношколци, родители и граѓански активисти, орга-
низирани преку Сојузот на средношколци, на 31 август 
оваа година протестираа против одлуката на Владата 
за започнување на новата учебна година со онлајн на-
става. „Сакаме да учиме“ скандираа тие протестирајќи 
од пред зградата на Министерството за образование и 
наука до седиштето на Владата. Учесниците во протес-
тот бараат школската година да започне со комбиниран 
модел на настава со што ќе му се даде шанса на секое 
училиште само да одлучи дали ќе ги отвори вратите за 
учениците или не. Доколку не се исполнат нивните ба-
рања, средношколците ќе ја бојкотираат наставата.

Пред протестот, претставници на средношколците беа 
на средба со новата министерка за образование и нау-
ка, Мила Царовска. „Сакаме утре, на седницата на Вла-
дата, да се земат предвид нашите барања и да се одлучи 
за комбиниран модел на настава“, изјави по состанокот  
за медиумите Бленди Ходаи, претседател на Сојузот 
а средношколци. Министерката Царовска ги уверила 
дека таму каде што има услови, наставата може да за-
почне со физичко присуство водејќи сметка за јавното 
здравје. 

Реакциите на средношколците на одлуката за онлајн 
настава се предизвикани од искуството со таквата на-

става од март до крајот на претходната учебна година. 
Тие сметаат дека таа не била квалитетна и дека целиот 
образовен систем уште не е подготвен за целосна он-
лајн настава. Покрај тоа, тие додаваат дека треба да им 
се даде шанса на новите средношколци да ги запознаат 
своите професори во живо. Ова се дел од причините за-
ради кои Сојузот на средношколци предлага комбини-
ран модел на учење.  

На протестот му претходеа повеќе средби со власти-
те. На 21 август тие се сретнаа со Владата по што беше 
објавено дека заедно ќе соработуваат на усовршување 
и најдобра имплементација на моделот според кој ќе 
се организира и спроведува наставата во основното и 
средното образование во услови на Ковид -19. Влада-
та ја прифати сугестијата за поголема вклученост на 
средношколците во подготовките за организација и 
спроведување на прифатениот модел за да се постигнат 
најдобри решенија во интерес на учениците и настав-
ниците. На 25 август тие учествуваа на состанокот на Ко-
мисијата за заразни болести. Министерот за здравство, 
Венко Филипче, го објаснил процесот на воведување и 
попуштање на рестриктивните мерки во согласност со 
епидемиолшката состојба. 
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КОВИД-19

Македонија 2025 донираше заштитна опрема за 
здравствените работници 

Со цел да помогне во заштитата на медицинските лица 
во земјата, во периодот април-мај, Македонија2025 ор-
ганизираше онлајн донаторска кампања насловена „Да 
ги заштитиме здравствените работници кои се грижат за 
нас!“. Од почетокот на пандемијата, земјата бележи по-
раст на потврдени случаи на Ковид-19, а загрижувачки е 
фактот што од вкупниот број на заразени, голем број се 
здравствени работници.

Собраните средства беа искористени за купување на 
заштитна медицинска опрема која беше донирана 
онаму каде тоа беше најпотребно. Во склоп на кам-
пањата, беа донирани вкупно 20  интубациски кутии 
во ДППУ Хонор и 700 литри дезинфекциски средства 
во ЈПУ Здравствен Дом Скопје. Понатака, 1750 заштит-
ни маски (KN95) беа доставени во повеќе здравствени 
установи низ земјата, меѓу кои: ЈЗУ Здравствен дом 
Куманово (320), Поликлиника Идадија (130), Градска 
општа болница 8-ми Септември (450), Ординација Д-р. 
Христина (110), ЈЗУ Здравствен Дом Скопје (30), Поли-
клиника Букурешт (50), ПЗУ Д-р Маер (30), Асоцијација 
на специјализанти и млади лекари – АСМЛ (250), ЈЗУ 
УК Тоарилуц – Ортопедија (120), ЈЗУ Специјализирана 
болница за геријатриска и палијативна медоцина „13 
Ноември”- Скопје (30), Поликлиника Ѓорче Петров (130) 
и ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и он-
кологија (100). Исто така, собравме средства и за 1200 
визири, кои беа донирани во Асоцијацијата на специја-
лизанти и млади лекари –АМСЛ.

„Затоа што пријателите на мака се познаваат. Благо-
дариме од сѐ срце на Македонија 2025 за донациите и 
поддршката за здравствените работници кои се во пр-
вата линија на фронтот против Ковид-19. Бидете здрави 
и спокојни!“ – изјавија дел од здравствените работници. 

Преку поддршката на нашите членови, соработници, 
индивидуални партнери и совесни граѓани, придоне-
совме кон безбедноста на оние кои секојдневно го ри-
зикуваат својот живот за нас. Уште еднаш изразуваме 
огромна благодарност кон сите кои донираа во рамки 
на онлајн кампањата за прибирање средства. Недос-
татокот од заштитна здравствена опрема е сѐ уште зна-
чителен, а неодамнешниот скок во бројот на позитивни 
случаи, покажува висока потреба од зголемено совесно 
граѓанско учество. 

Преку ваквата активност, Македонија2025 ја реализира 
една од своите стратешки цели, а тоа е застапување на 
идеалите на транспарентно, демократско и инклузивно 
општество, кое е добро за граѓаните, економскиот раз-
вој и за земјата.

Автор: Ема Јакимовска, Македонија2025
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„Арт“ кампања против непочитување на мерките за 
заштита од Ковид-19

Штип арт активистите спроведоа неколку акции повр-
зани со неодговорното однесување на работодавачите, 
превозниците, работниците и институциите за време на 
пандемијата. На овој начин во фокусот ги ставија неод-
говорноста и непочитувањето на мерките за заштита од 
Светската здравствена организација и Кризниот штаб.

„Поради непочитувањето на мерките станавме сведоци 
на ширењето на заразата со Ковид-19 и на неможноста 
да се заштитат граѓаните на Штип и околината. Сакаме 
да пренесеме порака дека неодговорното однесување 
си има своја цена. Претходно во автобусите се возеа 
супер хероите на Штип, но денеска тие се полупразни 
бидејќи во нив се ширеше заразата со корона вирусот. 
Автобусите сега, наместо супер херои, превезуваат ви-
руси на Ковид-19“, велат активистите.

Активистите пред текстилните фабрики, пред Општина 
Штип, на плоштадот „Слобода“ и градскиот пазар поста-
вија инсталации со фискални сметки, фактури и парагон 
блок на кои ги има податоците со бројот на заразени и 
мерките кои беа прекршувани како показател дека не-
одговорното однесување и непочитувањето на мерките 
резултира во зголемениот број на заразени, дијагности-
цирани, хоспитализирани и починати.

– Апелираме до сите граѓани, работодавачи, превозни-
ци и институции, да ги почитуваат мерките, да бидеме 
сите одговорни, солидарни, на висина на задачата и да 
го заштитиме колективното здравје во нашиот Штип, ве-
лат Штип арт активистите.
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