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ПОГОЛЕМИ ЗАЛОЖБИ ЗА ПОДОБРА ОКОЛИНА ЗА
РАБОТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Неколку важни работи на полето на овозможувачката
околина му се случуваат на граѓанското општество во
земјата во овој период. На почетокот на април завршува мандатот на првиот состав на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Кога ќе ги читате
овие редови, ќе биде почнато гласањето за новиот состав кој, според роковите, се очекува да биде познат до
крајот на мај оваа година. Вклучете е и гласајте за кандидат од областа во која работи вашата организација.
Изберете го кандидатот кој сметате дека ќе ги застапува вашите интереси во ова тело.
Работата на Советот беше предмет на анализа, чии
резултати се надеваме дека ќе бидат објавени. Ова е
важно за да се објективизираат оценките на работата
на Советот, а научените лекции да ги имаат предвид
новите членови. Исто така е важно Советот да се гледа
како целина, заедно претставниците на граѓанските
организации и на органите на државната управа. Оти
Советот е за соработка. Составот во заминување, ги
разгледуваше препораките од оценката и предложи
на Владата да направи измени во Одлуката за формирање на Советот. Ако Владата ги прифати насоките,
Советот ќе го смени името во Совет за соработка меѓу
Владата и граѓанското општество. Наместо да иницира носење нови или измена и дополнување на постојните прописи за унапредување на правната и институционалната рамка за делување на организациите,
Советот ќе се ограничи на спроведување активности
за подигање на свеста за промовирање на култура на
соработка и партнерства. Регулирањето на присуството се ублажува па наместо неоправдано отсуство од

шест месеци или две седници се предлага да биде три
последователни седници итн.
Покрај ова, новина е уписот во регистарот на вистински сопственици на граѓанските организации. Обврската произлегува од Законот за спречување перење
пари и финансирање тероризам. Обврската за упис
треба да се направи најдоцна до 27 април оваа година. Се очекува граѓанските организации да станат активни чинители во овие прашања значајни за заштита
на граѓанското општество и градење на овозможувачка околина што ќе ги штити од злоупотреба, но нема да
биде рестриктивна за нивното работење.
Кон крајот на април се очекува да биде објавена финалната верзија на Насоките на ЕУ за граѓанското
општество 2021-2027 год. Ние кратко се осврнавме на
процесот на консултации воден од проектот ТАКСО 3.
Овој број на Граѓаните за промени, носи интересни
содржини инспирирани од работата на граѓанските
организации. Опфативме широк спектар на теми и
активности кои се спроведувале во сите краеви на државата. Веруваме дека во дел од нив ќе го пронајдете
и вашиот личен или професионален интерес.
Пријатно читање!
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На Советот му е потребна поголема
проактивност од сите организации
Во април оваа година завршува мандатот на првиот состав на Советот за соработка со и развој на граѓанскиот
сектор. Ова беше еден од поводите Граѓанскиот ресурсен центар да го организира онлајн настанот „Советот – мост меѓу граѓанските организации и Владата“на
30 март 2021 година. Ирена Иванова од Делегацијата
на Европската Унија, Фани Каранфиловска-Пановска,
претседателката на Советот и извршна директорка на
Фондација Отворено општество Македонија, Сабина
Факиќ, членка на Советот и програмска директорка на
Центарот за граѓански комуникации и Сузана Никодијевиќ – Филиповска од Одделението за соработка со
НВО при Генералниот секретаријат на Владата на РСМ
дискутираа со повеќе од 50 претставници на граѓанските организации за улогата и важност на Советот за
соработка со и развој на граѓанскиот сектор. Ова беше
одлична можност за граѓанските организации да се информираат за досегашното работење на Советот но, и да
се мотивираат и поттикнат здруженијата и фондациите
да бидат активни во изборот на новиот состав на Советот.
Иванова истакна дека дијалогот и соработката на
граѓанските организации и владините институции се
подобрени во последните три години благодарение
на интензивната работа на Советот. Таа укажа на важноста на новите Насоки на Европската комисија (EU
Guidelines) за поддршка на граѓанското општество во
регионот на проширување за периодот 2021-2027. Според неа, потребно е Советот да се залага и да лобира за
вклучување на приоритетните цели од овој документ во
новата Стратегија на Владата за соработка со граѓанските организации.
Комуникацијата, консултациите и вклучувањето на
граѓанските организации од членовите на Советот од
редовите на граѓански организации е клучно за неговото успешно функционирање. „Сметам дека е потребна
многу поголема сплотеност на организациите, да им се
даде поддршка на членовите на Советот во процесот на
застапување на интересите на граѓанските организации. Во спротивно, не може да се очекува едно тело како
што е Советот, во кое товарот паѓа на помал број членови, да создаде услови за решавање на сите проблеми со
кои граѓанските организации се соочуваат не денеска,
не вчера, туку со децении“, истакна Сабина Факиќ.
Настанот беше искористен и за презентација јавниот
повик за избор на 16 членови на Советот од редот на
здруженијата и фондациите што го објави Генералниот
секретаријат на Владата на 22 март 2021 година. Никодијевиќ – Филиповска ги претстави условите од повикот
како и процесот на избор на нови членови. „Важно е,
организациите што ќе номинираат свои кандидати, да

бидат регистрирани согласно Законот за здруженија и
фондации, најмалку три години пред објавувањето на
повикот“, посочи Никодијевиќ Филиповска. Рокот за
пријавување истече на 5 април 2021 година, а составот
на новиот Совет, според објавените рокови, би требало
да биде познат во средината на мај. Граѓанските организации можат да бидат дел од изборот со тоа што ќе гласаат за кандидатите од областа во која делуваат. Следете
ја веб страницата на Одделението www.nvosorabotka.
gov.mk каде ќе бидат објавени кандидатите.
Граѓанските организации можат да бидат
дел од изборот со тоа што ќе гласаат за
кандидатите од областа во која делуваат.
Следете ја веб страницата на Одделението
www.nvosorabotka.gov.mk каде ќе бидат
објавени кандидатите.
Во својот прв мандат, Советот постави солидна основа
за соработка помеѓу граѓанските организации и Владата. Важно е да продолжи да се надградува и да го подобрува функционирањето за успешно да ја игра улогата
на советодавно тело на Владата за унапредување на
соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на
граѓанскиот сектор во државата. Само на тој начин Советот целосно ќе ги оправда очекувањата на граѓанските организации. Од друга страна, граѓанските организации треба да покажат проактивност во овој процес.
Советот има 31 член, од кои 16 од редовите на граѓанските организации, а 15 од редовите на органите на државната управа. Формиран е со одлука на Владата во април
2018 година, по речиси една деценија борба на граѓанските организации за создавање на вакво тело.
Советот низ бројки*
↗ 27 одржани седници
↗ 54 разгледани материјали
↗ 18 мислења доставени до Владата и
ресорните министерства
↗ 45 номинирани претставници на граѓанскиот сектор во вкупно 13 работни тела.

Најмногу седници Советот одржал 2019 година, 10.
На нив биле разгледани вкупно 54 материјали, најмногу во 2019, 23. Разгледаните материјали најчесто биле
на предлог на Одделението за соработка со невладини
организации на Генералниот секретаријат, 29. Потоа
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се материјалите на предлог на членовите од редот на
граѓанските организации, вкупно 20 и на крај, материјалите на предлог на членовите од редот на вработените
во органите на државната управа, вкупно 5.
Најголем дел од материјалите, односно 44% се однесувале на финансирањето на граѓанските организации и
спроведувањето на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020.
Советот доставил вкупно 18 мислења и препораки до
Владата и ресорните мислења, најмногу во 2020 година,
11. Половина од вкупниот број мислења и препораки се
однесува на прашањата поврзани со финансирањето на
граѓанските организации и Стратегијата на Владата за
соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020.
Советот номинирал вкупно 45 претставници на граѓанскиот сектор во вкупно 13 работни тела. Најмногу номинации имало во 2019 година.

Советот се соочувал со непополнети места во текот на
целиот мандат. Почесто биле непополнети местата на
членовите од редовите на вработените во органите на
државната управа (ОДУ). Во последната година од мандатот, висок е процентот не непополнети места и кај
членовите од редот на граѓанските организации. Последниве биле поредовни и на седниците на Советот.
Учеството на членовите од редовите на ОДУ во последната година паднало до 53,2% за разлика од учеството
на нивите колеги од граѓанскиот сектор 84,0%.

*податоците се извадени од Годишните извештаи за работата на Советот за 2018, 2019 и 2020 година. Советот
одржа уште три седници во првиот квартал од 2021 година,
тие не се дел од овој приказ.

Значењето на регулативата за спречување финансирање
тероризам и перење пари за овозможувачката околина на
граѓанскиот сектор
Деновиве, здружението Конект ги потсети граѓанските организации на обврската да извршат упис во
регистарот на вистински сопственици. Оваа обврска
произлегува од Законот за спречување перење пари и
финансирање тероризам според кој, граѓанските организации треба да поседуваат и чуваат податоци за
својот вистински сопственик и да ги внесат во Регистарот кој официјално е ставен во употреба на 27 јанауари
2021 година. На овој начин, организациите ќе обезбедат
транспарентни информации кои се важен дел од превенцијата на криминалот, перењето пари и финансирањето на тероризмот.

спроведен следната година преку регионалното тело
Moneyval.

Како регулативата за превенција на перењето пари
и финансирањето тероризам влијае на непрофитниот сектор? Оперативната група за финансиски акции
(FATF - Financial Action Task Force) ја дефинира рамката
за политиките, стандардите и извршните механизми на
меѓународно ниво со дефинирање на препораки кои
државите треба да ги применат. Процесот на оценка
на примената на препораките, во нашата земја ќе биде

Осмата препорака на Оперативната група за финансиски акции се однесува на непрофитниот сектор. Со
неа се бара од државите да ја прегледаат соодветноста
на регулативата и да применат мерки базирани на ризик
кои се пропорционални и не го попречуваат легитимното работење на непрофитните организации. Државите
во најголем дел не се усогласени со осмата препорака.
Непрофитниот сектор на глобално ниво иницираше и
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Непрофитниот сектор на глобално ниво
иницираше и успеа да обезбеди измени
на претходната верзија на препораката во
која секторот беше оценет како „особено
ранлив“ од злоупотреба за цели на
финансирање на тероризам.

успеа да обезбеди измени на претходната верзија на
препораката во која секторот беше оценет како „особено ранлив“ од злоупотреба за цели на финансирање на
тероризам. Што предизвикува оваа оценка? Обемна регулација што на организациите им го отежнува процесот
на примање и дистрибуцијата на финансии. Во некои
земји оваа регулатива се злоупотребува за примена на
контрола на непрофитниот сектор што може го попречи нивното делување на пример во дистрибуција на
хуманитарна помош, заштита на човекови права меѓу
кои слободата на изразување, праватото на здружување
итн. Покрај тоа, системите за превенција во банкарскиот систем што се применуваат општо, а не се насочени
на ризикот кај непрофитниот сектор доведуваат до
отежнет пристап до финансии и финансиски услуги.

Ознаката за доверба која се усогласи си принципите на
FATF. Низ процесот се отвори директен дијалог и со банкарскиот сектор кој има значајна улога во системите на
превенција и заштита од перење пари и финансирање
тероризам што се очекува да се унапредат и да се базираат на ризикот и спецификите на работата на непрофтните организации. За да се информирате поредовно и
активно да се вклучите во застапување зачленете се во
Мрежата за финансиска одржливост на граѓански организации раководена од Конект.

Конект објави насоки за уписот во регистарот
на вистински сопственици. Подолу се
неколку важни напомени.

Процесите кај нас
Со поддршка и во партнерство од Европскиот центар
за непрофитно право (ECNL), Конект ги отвори овие
значајни прашања поврзувајќи ги сите чинители. Благодарение на тоа, почната е постапка во Владата за
проценка на ризикот од финансирање на тероризам за
непрофитните организации. Управата за финансиско
разузнавање покажа отвореност во овие процеси, овозможи консултации и директна вклученост на непрофитниот сектор во изготвувањето на овој документ. Конект,
преку Мрежата за финансиска одржливост на граѓански
организации ги вклучуваше граѓанските организации
во активности за едукација, дијалог, прибирање податоци, анализи и анкетни истражувања неопходни за овој
обемен процес. Граѓанските организации беа членови
на работната група која низ серија обуки и работилници
ја изготвуваше проценката. Процесот се одвиваше според соодветна методологија и најдобра светска пракса.
Проценката покажа дека за повеќето непрофитни организации ризикот за злоупотреба за цели на финансирање тероризам е мал. Таа ги определи и факторите на
ризик и сегментот на организации со низок кон среден
инхерентен ризик. Креирањето на посебна проценка на
ризици во Република Северна Македонија и нејзиното
идно пресликување во стратешки доументи, закони и
мерки што ќе вклучуваат и механизми за консултација
и координација со непрофитниот сектор веќе се препознаа како меѓународна добра практика и се презентираа на низа значајни форуми. Овие процеси беа поддржани од ECNL, GiZ и програмата Цивика мобилитас.
Актуелни активности и следни чекори
Проценката на ризици треба да се рефлектира во низа
мерки и во законската регулатива за спречување перење пари и финансирање на тероризам чии измени
се отворени. Во наредниот период ќе бидат организирани активности за граѓанските организации да можат
директно да се информираат, да застапуваат и да се
обучуваат за овие теми. Од креирање на едукативни материјали, преку работилници, па до отворен дијалог на
регионално и локално ниво, граѓанските организации
кај нас стануваат активен чинител во овие прашања значајни за заштита на граѓанското општество и градење на
овозможувачка околина што ќе ги штити од злоупотреба, но нема да биде рестриктивна за нивното работење.
Една од важните механизми е и саморегулацијата како

Извршете упис во регистарот на вистински сопственици: Потребно е сите ГО да извршат упис регистарот на
вистински сопственици. Уписот се врши електронски
преку Централниот регистар (ЦР) и може да го извршите самите (доколку поседувате дигитален сертификат и
кориснички налог на страницата на ЦР) или тоа можат
да го сторат и други лица кои сте ги овлaстиле преку системот на администраторот.
Запазете го рокот: До 27.04.2021 уписот може да го извршите без надомест. По овој датум за уписот во регистарот нема да се наплаќа надомест ако се запазат следните
рокови: упис на нови субјекти во рок од 8 дена од денот
на основањето и промената на вистинскиот сопственик
во рок од 8 дена од промената. Доколку се надминат
овие рокови предвиден е упис со надомест согласно тарифата на ЦР, а исто така неисполнувањето на обврската
можно е да доведе до глоби. Споделете ја информацијата: Препратете ја оваа информација до вашите мрежи,
соработници и така придонесете сите непрофитни организации да ја испочитуваат регулативата.
Каде може да се најдат повеќе информации?
↗

Опис на процедурата, предусловите и
начин на користење од Централниот
регистар

↗

Објава на УФР за упис во регистарот

↗

Закон за спречување перење пари и
финансирање тероризам

↗

УФР: Упатство за идентификување на
вистински сопственик

↗

УФР: Најчесто поставувани прашања за
упис

За сите дополнителни прашања поврзани со уписот, побарајте ги колегите во Конект на телефон (2)3224 198 или
на е-маил konekt@konekt.org.mk

ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Заврши процесот на консултации за новите Насоки на ЕУ за
граѓанско општество
Проектот ТАКСО 3 организираше серија од седум состаноци за да ги презентира и да добие коментари на нацрт верзијата на Насоките на ЕУ за граѓанско општество во регионот на проширување за периодот 2021-2027
година. Консултациите се одржаа од 22 февруари до 2
март 2021 година и вклучија седум земји кориснички
на ИПА и тоа: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција.
Заради пандемијата предизвикана од Ковид-19, настаните се одржаа онлајн. Преку 300 претставници на
граѓанското општество, јавни институции, донатори и
други засегнати страни учествуваа на презентацијата
на документот и обезбедија повратни информации за
време на дискусијата. Коментарите вклучија сугестии
за тоа како да се подобри дефиницијата на граѓанското
општество која се користи во документите, да се зајакне
важноста на локалните организации и вклучувањето на
граѓанското општество на локално ниво, сугестии за подобрување на специфичните индикатори во мерењето
на напредокот на основните слободи и вклученоста на
граѓанското општество во консултациите и процесот на
креирање политики.
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Насоките објаснуваат како ЕУ ќе го поддржи граѓанското општество во регионот на проширување во периодот
од 2021 до 2027 година, особено преку Инструментот за
граѓанско општество (Civil Society Facility - CSF). Тој е наменет за тројна публика: за персоналот на ЕУ; за креатори на политики и службеници во седумте земји корисници на механизмот ИПА и за граѓанското општество во
регионот. Насоките се засновани на ревизијата и ажурирањето на Насоките кои беа на сила и се користеа во
периодот 2014-2020 година. Процесот на консултација
започна во декември 2020 година со објавување на првиот нацрт на Насоките и со повик за придонес во нивно подобрување. До средината на јануари 2021 година,
пристигнале 16 такви придонеси од организации и индивидуалци. Процесот на консултации беше отворен до
12 март 2021 година. Сите пристигнати коментари се разгледуваат и се земаат предвид за финалната ревизија на
документот. Се очекува дека финалниот документ на
Насоките ќе биде објавен кон крајот на април 2021 година на регионален настан.

Граѓански ангажман
Промената во општеството е нивниот личен ‘драјв’
Анастасија Анастасовска и Леа Јаначковска се двете
средношколки и волонтерки на „Хера“ кои храбро, за
прв пат во нивниот живот, застанаа пред учесниците
на Маршот за женски права во паркот „Жена борец“.
„Овој ден не е само ден на мајката, не е ден за цвеќиња,
честитки, подароци, не е ден само за жени кои се реализирани како родители, туку е борба за жената да си го
најде своето место во општеството, борба за еднаквост,
борба која трае уште од многу одамна и сите мислат дека
овие прашања, овие проблеми се решени. Но, реалноста е дека сме далеку од тоа, а пример за тоа е ‘Јавна соба’.
Ова не е собир каде што славиме, туку е собир каде што
се лутиме, протестираме и бараме правда!“, зборуваше
Леа. „Овој циклус на насилство ќе продолжи се додека
институциите не преземат нешто. Затоа сме денес тука
и стоиме исправено и се бориме за подобро утре, тука
сме за сите жени знајни и незнајни и за сите млади кои
се иднината на ова општество!“, се надоврза Анастасија .
Петтиот по ред Марш за женски права кој
оваа година се одвиваше под слоганот
„Држава што не постапува е држава што
силува“ се одвиваше на 8 март 2021 година,
а започна во 15 часот пред Министерството
за внатрешни работи и заврши во паркот
„Жена борец“ со обраќања до јавноста и
институциите. Учесниците маршираа за
поддршка на сите жртви на криминалната
група „Јавна соба“ и сите жртви на родово
засновано насилство.
Со Анастасија и Леа зборувавме за нивната перспектива на родово базираното насилство, за сеопфатното сексуално образование, за другарите и различните
перспективи на гледање на работите, за младинскиот
активизам, придонесот во менувањето на општеството,
за вредностите...

Какви се вашите лични разбирања и чувства кога
станува збор за темата на маршот?
Анастасија: Многу ми е жал затоа што насилството е
„нормализирано“. На тоа што се случува не се гледа како
на криминал туку како нешто што не е толку страшно. Затоа ми беше многу мило што учествував на маршот за да
видам дека има луѓе околу мене што мислат дека треба
да биде кривично дело и жртвите да ја добијат правдата
што ја заслужуваат.
Леа: Мене ми е многу мило што се повеќе се зборува
за ова, што веќе не е табу тема и луѓето дознаваат што

значи тоа да бидеш жртва, што знаат што е тоа родово
базирано насилство или дискриминација. Во нашата
генерација е доста присутно како физичкото насилство,
психичкото малтретирање, силување, вознемирување.
На момчињата многу им е важен статусот. За да дојдат
до тој статус прават се што можат, а под се спаѓа психолошка манипулација, заплашување, уценување, омаловажување што на нас може да влијае многу лошо односно да има трајни последици. Затоа, многу ми е мило
што почнуваат да сфаќаат што значи да бидеш жртва и
да знаат да препознаат доколку и тие се.

Има ли простор да разговарате со другарите и да им
кажете како се чувствувате во такви ситуации?
Анастасија: Не знам дали допира до нив. Некогаш во
разговор ќе споделиш нешто, можеби фотографија, а
по три секунди, ги третираат како сликички за албум.
Кој повеќе има, кој повеќе може да се докаже со тоа.
Мислам дека додека не почувствуваат на своја кожа, не
мора на нив лично, ама додека не му се случи на некој
што навистина го сакаат и го почитуваат, на близок од
фамилија, мислам дека не би сфатиле.
Леа: Многу често ми се случува другар да ми рече „ова
на сестра ми да и се случи!“ Па зошто тогаш ти го правиш,
го прашувам. Но, желбата да се докажат е поголема. Ова
не се наши претпоставки, некои од другарите со кои сум
зборувала тоа ми го потврдиле.

Како реагираат при ваквите разговори?
Леа: Бурно. Како нив лично да ги напаѓаме. Прво почнуваат да ги бранат сите, потоа доаѓаме до „добро може некои се такви“ и на крај, „добро може повеќето се такви“.
Тешко е да се излезе на крај со нив во таков разговор.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Анастасија: Ние на
најмирен начин пробуваме да отвориме
дискусија за да да го
слушнеме и нивното
мислење и нивното гледиште. Јас сум вчудоневидена од тоа како тие
гледаат на тоа и се обидувам да им го доловам
моето гледиште. Пред
некој ден, еден другар
ме праша „Зошто отиде
на маршот, ти ги имаш
сите права како и јас,
нема веќе потреба да се
бориш“. Таква е нивната перцепција. Ако нештата се ставени во закон не значи дека се почитуваат. Тој не бил во
сите ситуации во кои сум била јас. Ако нему не му се случило тоа не значи дека нам не ни се случиле одредени
непријатни работи, ама тешко е да ги гледаат работите
од наша перспектива и да се стават во наша кожа.
Како се доживеани девојките, жртви, кои се охрабриле да
зборуваат за својот пример, за овој проблем?
Анастасија: Лошо е што ќе ја етикетираат како жртва и
нема да ја гледаат како ништо друго освен како жртва.
Меѓутоа, од друга страна е добро затоа што охрабрува
други девојки да се пријават, да се приклучат и да не
биде само таа, туку да бидат повеќе. Жртвата никогаш
не е крива, но луѓето го препознаваат тоа како слабост.
Леа: Кога ќе излезе во јавност жртвата, дел од луѓето ќе
ја гледа како нечиста, нечесна и затоа е потребна голема
храброст да се направи тоа.

Како да продолжи
дискусијата за оваа
тема?
Анастасија: Да се воведе сеопфатно сексуално
образование (ССО) во
наставата бидејќи, ако
од мали сме свесни дека
проблемот постои, понатаму ќе ни биде многу
полесно да се справиме
со него, ќе знаеме каде
да пријавиме.
Леа: Сум зборувала со
родители кои имаат
мали деца дека ССО ќе им биде многу корисно и се изненадив кога мајката ми рече, јас не сакам моето дете да
гледа како маж и жена имаат сексуални односи. Имаат
многу погрешна слика за тоа што е ССО и како се предава и затоа многу родители го одбиваат тоа и не би дозволиле да му се предава на детето. На крај, пак е на штета
на детето – неинформираноста на родителите предизвикува неинформираност на детето. Затоа, за успех, паралелно треба да се работи и со родителите и со децата.

Мислите ли дека зборот „секс“ во ССО е тоа што
прави проблем?
Анастасија: Има голема стигматизација околу зборот
„секс“ и што всушност претставува ССО. Не сфаќам зошто не го учиме како што учиме географија или другите
предмети кои мора да ги учиме.
Леа: Знам дека ќе се вметне во образованието само
уште не знам кога, веројатно во блиска иднина, имаше
разговори за тоа. За многу деца сексот е табу тема која
како таква е наметната уште од најрана возраст. Кога на
обуката ќе дојде делот за ставање кондом, тие почнуваат да се смеат и не го сфаќаат сериозно. Веројатно затоа
што од мали се учени дека тоа е срамота.

Каков е ставот на другарите од школо кон ова? Ако
вам ви е појасен тој концепт, зборувате ли за тоа?
Анастасија: Мислам дека сега има и притисок да се зборува за сексот бидејќи и тоа придонесува кон статусот
за кој зборувавме претходно. Другиот проблем е што од
машките се очекува веќе да ги знаат работите поврзани
со сексот, затоа што тие треба да бидат главни, да бидат
доминантни, затоа им е срам да прашаат за помош или
за повеќе информации.

Што мислите за институциите, како тие треба да
се убедат да си ја вршат работата?
Леа: Институциите ништо не преземаат, а заради тоа
луѓето имаат чувство дека слободно можат да прават
се што сакаат и дека нема да бидат казнети односно, за
нивните постапки нема да има последици. И така се создава хаос. Затоа, само на ваков начин ќе им се направи
доволен притисок за тие да си ја вршат работата. Да не
беше притисокот на јавноста за Јавна соба, се ќе беше
ставено под тепих.
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Леа: Никогаш не сме го дискутирале со наши другари
како сериозна тема, повеќе како некоја зафрканција.
Сепак, се случило другари мои да ме прашаат за совет.
Тие знаат дека имам поминато обука и кога ќе ме прашаат им кажувам што знам. Мило ми е што меѓу нив има
такви кои сакаат да научат. Ги упатувам и каде можат да
најдат повеќе информации за тоа што ги интересира,
каде можат да се вклучат, да одат на обука ако сакаат.

Да зборуваме сега малку за активизмот. Возрасните некогаш ви префрлаат дека не сте доволно активни. Како вие гледате на тоа? Што е она што ве
мотивира?

Анастасија: Мене ме интересира како тие гледаат дека
ние не сме активни? Еве сега, со онлајн активизмот,
има повеќе активности отколку во живо. Мислам дека
така може да стигнеме до поширока публика, не само
во Скопје, туку во целата Македонија. Јас сум во Хера
речиси една година. Почнав кога беше актуелен првиот
случај „Јавна соба“. Моја другарка беше жртва на такво
насилство. Едноставно не можев да спијам мирно се
додека знам дека не се презема ништо ниту од институциите, дури се правеа постови за исмејување. Барав организации кои можат да помогнат да се подобри свеста
на младите за тоа колку е страшна родовата дискриминација или сексуалното насилство. Сакам да бидам дел
од организации кои се насочени да направат промена
во општеството.
Леа: Јас почнав да се занимавам со активизам на крај на
прва година. Почнав во Ла Страда. Потоа почнав повеќе
да истражувам и дискутирам за теми како што е феминизмот и други по контраверзни теми, како семејно насилство, абортус и родова дискриминација. Во „Хера“ влегов минатиот март. Првите ангажмани ми беа во „Секси
маало“ во тимот кој ги пишува концептите за емисиите.
Со тек на време, почнав и јас да водам дел од емисиите.
Летово планираме да се вклучиме со Анастасија во неформалното образование на Хера, тоа е всушност обука
за ССО за да можеме да станеме едукатори.
Кога влегов во првата организација и кога го видов тој
младински активизам, какви можности ми дава, какви
патишта ми отвора, нов начин на размислување, нови
идеи, вредности и не само што ми инспирира туку ми
дава можност тие идеи да ги спроведам да направам
нешто добро за општеството но и за себе и за мојата иднина.

Како знаете дека сте стигнале до таму каде што
треба? Двете сте дел од емисијата „Секси маало“
што се емитува на Радио МОФ, како знаете дека
има ефект од тоа?
Леа: Знам затоа што луѓето ми пишуваат и ме прашуваат. Многу се изненадив, позитивно, од тоа колку луѓе ми
пишуваат, затоа што ќе споделам на „стори“ за темата на
емисијата, на пример, за сексуално здравје или родово
базирано насилство или дискриминација, и многу луѓе
се интересираат и ме прашуваат: каде можам да слушам, каде
можам да се вклучам и така знам
дека барем до дел од нив допираме.

Како реагираат од дома на овој
ангажман?
Анастасија: Кај мене дома цело
време се зборува и се дискутира
за тнр. табу теми, нема теми за
кои не може да се зборува. Дури
и да не се согласуваме, да имаме
спротивставени ставови, како на
пример што често имам со татко
ми со кого водам жестоки дебати,
на крај доаѓаме до некое разбирање. Мислам дека тоа влијаело
на мене. Нашите вредности, ста-

вови кон одредени прашања во голема мерка се поврзани со семејството.
Леа: Моите не се против моите ангажмани во емисијата.
Иако понекогаш има „зошто не кажа“, знам дека се горди на тоа што го правам. Средината во која сум растена
не е ниту многу традиционална ниту многу либерална,
некаде на средина. Мило им е што сум активна и што
сакам да направам промена во општеството и се градам
себе си како личност, тоа им е најважно.
Анастасија и Леа себе си се доживуваат како
феминистки. „Има голема стигма околу
зборот. Кога ќе кажам дека сум феминистка
мислат дека мразам мажи, дека сум огорчена
и дека сум екстремист. Феминизам не е
еднакво на екстремизам и на луѓето им е
тешко да го сфатат тоа“, вели Анастасија.
„Има феминистки, некои од нив може и не се
свесни дека се“, додава Леа.

Како да се вклучат тие што сакаат, од каде да
почнат младите како вас?
Леа: Прво и најважно е да имаат желба да бидат дел
од нешто такво, да се вклучат во некоја борба. Еве на
пример против родово базираното насилство, да ги
препознаеш прекршувањата и да станеш и да ги кажеш
работите што си ги увидел. Кога ќе имаш желба, ќе прочиташ, ќе дознаеш. Местото од каде што ќе се вклучиш,
автоматски те води кон друго и влегуваш во тој свет на
волонтирање и активизам кој потоа те вовлекува толку
што не можеш да излезеш. Ова го кажувам како многу
добра работа, во позитивна смисла.
Анастасија: Исто така е важно да разберат каде можат
најмногу да придонесат. Доколку имаш желба, имаш
пасија, ќе можеш да го дадеш најдоброто од себе и ќе
помогнеш најмногу. Така што, мора многу добро да разгледаат, да знаат што точно сакаат, да не го прават тоа
колку да се рече дека нешто прават или за во ЦВ.
Во што верувате и што би им порачале на читателите?
Анастасија: Верувам во упорност се додека не е на штета на некој друг. Мојата
порака е да нема табу теми, да се дискутира за се бидејќи само така може да
направиме прогрес.
Леа: Верувам во еднаквост. Сакам да
живеам во општество во кое нема да
има стереотипи и предрасуди, каде што
нема страв. Сакам да им порачам на
сите дека се додека го искажуваат своето мислење, се борат за оние чии прва
се прекршени, им помагаат на оние на
кои им е потребна помош и секој ден се
градат како личности, секој ден пробуваат да бидат најдобрата верзија од
себе тогаш се на вистински пат. Клише
е да се каже ама промената навистина
доаѓа од нас.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Поголема свест за поефективна борба против семејното
насилство
Во јануари оваа година, Кризниот центар „Надеж“ одржа работилница, на која беа презентирани информации за бројот на пријавени случаи на семејно насилство
кај нив во последните 20 години. „Семејното насилство
не е нешто што треба да остане зад затворени врати. Тоа
нè засега сите и секој од нас треба да даде придонес во
борбата против него. Само заедно, сплотени, можеме
да изградиме подобро и побезбедно општество за сите
нас“, рече во таа прилика Митана Стевковска, правник и
експерт во Кризен центар „Надеж“.
Организацијата ги згрижува жртвите во
интервентниот шелтер, а обезбедува и
едукација и директна психо-социјална
поддршка на жртвите.
На презентацијата присуствуваа 16 учесници – соработници на организацијата кои ја делат истата визија
и учествуваат во креирање на свет без насилство. Статистиката на Кризен центар „Надеж“, која се темели на
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пријавените случаи на нивната СОС линија, покажува
дека најголем број пријави имало во 2011 година, 1.414
по што бројот почнал да опаѓа. Бројката во следните пет
години се движела помеѓу 460 и 260 се до 2017 година
кога повторно пораснала и достигнала до 720 пријавени случаи. Во последните три години таа се движи 459
и 590 пријавени случаи на семејно насилство. Од таму,
ваквите осцилации ги објаснуваат со отворањето на
нови две СОС линии со партнерските организации од
Дебар и Кичево во 2010 и 2011 година. Но, покрај новите
СОС линии, биле воспоставени и координативни тела
составени од претставници на центрите за социјална
работа, полициските станици и верските заедници. Од
Кризниот центар „Надеж“, сметаат дека ова влијаело на
зголемување на свеста кај населението што го зголемило бројот на пријавени случаи. И кампањата „Проговори против семејното насилство“, што организацијата ја
спроведувала во 2016/2017 година во соработка со „Авон
Македонија“, влијаела на поголем број пријави на СОС
телефонот на Центарот.

Во дискусијата за време на работилницата, стана збор
за примената на успешни практики за целисходно и
брзо постапување при случаи на семејно насилство.
Сите се согласија дека борбата со семејното насилство мора да продолжи, а тоа може да биде постигнато
единствено со заедничка заложба и брзо постапување
на сите релевантни чинители кои се дел од системот
на заштита. „Во текот на нашето 20 годишно постоење,
активно делуваме на покренување на свеста за семејното насилство, лобираме и учествуваме во промените
на законската регулатива и секојдневно, преку нашите
сервиси обезбедуваме директна помош и поддршка на
жртвите ширум земјата“, рече Верка Угриновска, член
на Извршниот одбор и на Собранието на Кризниот центар „Надеж“. Бројот на пријави на семејно насилство во
Кризниот центар „Надеж“ е само дел од вкупниот број
вакви пријави. Колку е сериозен проблемот покажуваат и бројките на Министерството за внатрешни работи
според кои бројот на извршени кривични дела во врска со семејно насилство во 2019 година изнесувал 989.
Само во првото тримесечие од 2020 година, според по-

датоците на МВР, бројот на пријави за семејно насилство е 1.270 од кои 241 кривично дело, 109 прекршоци и
920 поплаки.
Тимот на Кризен Центар „Надеж“ неуморно продолжува во својата борба со семејното насилство давајќи им
глас на оние кои веруваат дека го изгубиле во сиот тој
насилен круг. Во изминатиот периодот од декември
2020 година до март 2021 година, беа реализирани осум
онлајн работилници/презентации и пет улични акции,
кои имаа за цел да ги едуцираат и да им ја подигнат
свеста на граѓаните. Активностите опфатија над 400
граѓани.
Покрај „Телефонот на доверба“, организацијата ги згрижува жртвите во интервентниот шелтер, а обезбедува
и едукација и директна психо-социјална поддршка на
жртвите. Од 1 март, Кризен центар „Надеж“ ја започна
онлајн кампањата „Излезот е во твои раце“, која има за
цел да ги едуцира, информира и охрабри жртвите и сите
останати да препознаат и пријават семејно насилство.

Предрасудите најдобро се кршат со директен контакт со
лицата со попреченост
Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Националниот совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) ја започнаа кампањата „Исто-исти“
наменета на пошироката јавност со намера да влијае за
надминување на предрасудите кон лицата со попреченост.
„Во фокусот на „Исто исти“ се можностите и перспективите на лицата со попреченост, а не проблемите и нив-

Идејата на кампањата е да ја крене свеста
на јавноста за рамноправните можности
на лицата со попреченост за социјална
инклузија, а не да предизвика сожалување
и милосрдие
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ната попреченост. Идејата на кампањата е да ја крене
свеста на јавноста за рамноправните можности на лицата со попреченост за социјална инклузија, а не да
предизвика сожалување и милосрдие. Токму затоа, со
еден ваков пристап кој мотивира и охрабрува сметаме
дека најмногу може да им се помогне на лицата со попреченост во одбрана на нивните права“, вели Славчо
Миленковски од МИМ.
Кратките видео приказни пренесуваат сегменти од
реалниот живот на лицата со попреченост кој е исполнет со обврски и активности. На овој начин треба да се
деконструираат погрешните перцепции и стереотипи
дека лицата со попреченост не можат да работат, да
спортуваат, да возат автомобил, да водат бизнис итн.
„Вистинската промена ќе се постигне кога општеството
ќе прифати и ќе овозможи лицата со попреченост да ги
уживаат своите човекови права во сите области, на еднаква основа со другите. При тоа, еден од приоритетите
е континуирано да се делува за намалување на дискриминацијата и подигнување на јавната свест кон лицата
со попреченост. Нашето искуство на ова поле покажува
дека предрасудите најдобро се кршат со директни акции и со директен контакт со лицата со попреченост,

со нивно вклучување, со застапеност и со присутност во
сите сегменти на општественото живеење“, вели Владо
Крстовски од НСИОМ.
Лица со попреченост укажуваат дека сè уште преовладува медицинскиот модел или пристап кон нив, во кој
тие се третираат како објекти на заштита и милосрдие,
а не субјекти кои ги уживаат сите човекови права. Предрасудите и табуата тешко се кршат, потребно е време,
потребна е истрајност и континуитет на кампањите и акциите за подигнување на јавната свест од една страна и
мотивација и охрабрување за лицата со попреченост од
друга страна. „Пораката која што сакаме да ја испратиме
преку кампањата „Исто исти“ е дека сите ние, без разлика на надворешната или внатрешната попреченост заслужуваме љубов, внимание и почитување. Љубовта не
познава граници, без разлика на сè“, вели Бети Сенева,
дипломиран економист, учесничка во кампањата „Исто
исти“.
Кампањата е дел од проектот „Партнерство, застапување и комуникација за ефикасна инклузија на лицата
со попреченост“ што го спроведуваат МИМ и НСИОМ
со поддршка на Цивика мобилитас.

Ден на ретките болести: Ретко е да си редок!
Месецот со најмалку дена во годината, месецот кој е посебен по своите ретки 28 дена е единствениот месец во
годината кој пациентите со ретки болести го нарекуваат
„свој“. Во светот, денес има над 300 милиони луѓе кои
што имаат некоја од над 6.000-те илјади ретки болести.
Во нашата земја има 60 дијагнози и регистрирани 576
лица со ретка болест.
Кога се соочувате со ретка дијагноза, ретки предизвици
и уште поретки терапии за истите, потребна ви е поддршка од луѓето со кои ја делите „истата судбина“, ретки
помеѓу ретките. Во првата борбена линија со ретката
болест се секогаш семејствата, рака под рака со здруженијата кои ќе ви помогнат да „сфатите дека не сте
сами“. За ова сведочи и животното искуство на Весна
Алексовска, претседателка на здружението „Живот со
предизвици“, која има ретка болест, Гоше Тип 1. Нејзината борба и поддршката од страна на Интернационалната алијанса Гоше ја поттикнале да го основа здруже12
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нието. „Животот е многу полесен кога имаш со кој да
споделиш. Првото нешто што го правам кога ќе ни се
приклучи нов пациент во здружението е да го поврзам
со други пациенти и семејства со таа болест. Тоа е првиот чекор кон прифаќање на болеста, одење напред во
животот. Да споделиш да прашаш, да не се плашиш од
осудување“, истакнува Весна за веб порталот „Женски
Магазин“. Во нашата земја се регистрирани 12 пациенти
со Гоше, дијагноза која оваа година на Денот на ретки
болести доби поштенска марка посветена на оваа ретка
болест, но во име на сите носители на ретки болести.
Здружението „Живот со ретки болести“ трета година по
ред ја спроведува кампањата „Ги запознаваме ретките
болести“. Запознавајќи ги ретките болести ќе се запознаеме и со малата Ива, единствениот пациент во Македонија со дијагноза Конгенитална Мускулна Дистрофија - Мерозин негативна. Ива е голем борец со зелени
очиња, а кога ќе те погледне ти се врзува за срце. Многу
е храбра и свесна за својата состојба. И покрај сите препреки со кои се соочува, таа е позитивно, дружељубиво
и среќно дете. Учи во ООУ „Ѓоргија Пулевски”, одлична
ученичка е, сака да патува, да чита книги и да посетува балет. На овој начин Тања Хаџиманова ја опишува
својата 11-годишна ќерка за веб порталот „Женски Магазин“. „Со болеста се навикнувате да живеете, но бариерите во општеството, социјалата и трошоците кои се на
товар на нашето семејство, како и здравствените бариери, за овие деца и воедно за сите пациенти значи загрозување на нивниот живот“, додава Тања.
„Животот е многу полесен кога имаш со
кој да споделиш. Првото нешто што го
правам кога ќе ни се приклучи нов пациент
во здружението е да го поврзам со други
пациенти и семејства со таа болест.

Денот за ретки болести не потсетува и за поголема поддршка и правичност за лицата со ретка болест. Правичноста во пракса значи да имаат еднакви можности да
го реализираат нивниот потенцијал за учество во семејниот, работниот и социјалниот живот. Правичноста
означува и правичен пристап до здравствена и социјална нега, дијагноза и третман. „Поддршката е половина
борба“, дополнуваат лицата со ретки болести.
Оваа година таа беше манифестирана и преку ланец
светла низ целиот свет во заштитните зелена, розова и
сина боја. Нашата земја исто така се приклучи кон глобалниот предизвик на ЕУРОРДИС за осветлување на
локални и национални згради и споменици. Самуиловата тврдина, Подрачното одделение на Државниот
архив, Охридската гимназија, Долни Сарај и водите на
Охридското Езеро цел месец беа осветлени во чест на
ретките болести во Охрид. И Битола се придружи кон
овој предизвик осветлувајќи ја Општина Битола.
Денот на ретките болести се одбележува на 28 февруари, но и во останатите 364 дена од годината ретките се
многу, ретките се силни, ретките се горди.
Ретко е да си редок!
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Локален одговор на општина Карпош против КОВИД-19
Граѓаните на општина Карпош тврдат дека целосно ги
почитуваат препорачаните мерки (94%) за заштита од
Ковид-19, 4% делумно и само 1% се рекле дека не ги почитуваат. Вкупно 98% од испитаниците носат заштитна
маска, a сличен е процентот (92%) и на оние кои одржуваат физичка дистанца. Ова се дел од резултатите добиени од онлајн анкетата на поврзана со пандемијата
предизвикана од корона вирусот што на територија на
општина Карпош ја спроведе Центарот за добро владеење и интегритет – ХАБ.
„Пандемијата и брзото ширење на новиот вирус Ковид-19 претставуваше голема непознаница и предизвика застој во многу функции на општественото живеење.
Локалниот одговор на овој предизвик е можеби најзначаен, а општина Карпош беше лидер со преземените активности во борба со Ковид-19“, велат од ХАБ.
Анкетата беше спроведена во јануари 2021 година преку
онлајн прашалник, објавен на официјалната веб страна
на општината. Повеќе од 100 граѓани од 14 заедници во
оваа општина учествувале во истражувањето кое опфатило прашања за справување со вирусот, за почитување
на пропишаните мерки, за информираноста за здравствената криза, итн.

Како најризични места за ширење на пандемијата испитаниците ги посочуваат контактите со несовесни блиски
и пријатели (26%), работното место (20%), групирањето
во домашни услови и пазари/продавници (12%), додека со најмал ризик за ширење на вирусот испитаниците
ги посочуваат болниците и ординациите. Мнозинство
од граѓаните (54%) ги почитуваат мерките затоа што се
грижат за блиските, додека за 42% главната причина е
сопственото здравје. Интересно е тоа што никој од испитаниците не ги посочил казните како причина за почитување на мерките.
„Животот е многу полесен кога имаш со
кој да споделиш. Првото нешто што го
правам кога ќе ни се приклучи нов пациент
во здружението е да го поврзам со други
пациенти и семејства со таа болест.

Граѓаните се задоволни од информираноста. Дека одлично се информирани за Ковид-19 одговориле 73%.
Информациите најчесто ги добиваат од стручни и проверени интернет веб страници (56%), преку интернет
портали(17%) и преку телевизија (9%). За 7% од тие
што одговориле, достапните информации се недоволни
и контрадикторни, а само 2,5% се информирале преку
матичниот лекар.
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Спроведената анкета во општина Карпош е дел од проектот „Општинска стратегија за заштита од КОВИД-19 и
други пандемиски закани – поддршка за општинскиот
штаб за заштита и спасување“ и добиените резултати
придонесоа кон понатамошно развивање на општинската стратегија, дополнување на сеопфатните активности на општина Карпош за прецизно спроведување
на препораките и мерките за заштита и изнаоѓање креативни решенија во борбата и заштитата од Ковид-19.
Покрај активните мерки во борбата со пандемијата
кои зависат од буџетски капацитети, од ХАБ советуваат
општината да преземе соодветни информативни активности со кои ќе ги анимира граѓаните за личен ангажман
и почитување на препорачаните мерки искажувајќи
грижа за себе, најблиските, но и за останатите чинители
во општеството.

Со „Мониторинг на Каменичка Река“ се спречува нова екокатастрофа
Еколошкото друштво „Здравец 2002“ од Македонска
Каменица ги објави резултатите од последната анализа
за нивото на загаденост на Каменичка Река. Тие покажуваат зголемено присуство на цинк, односно 238 микрограми на литар (µg/I) што е за 38 µg/I над дозволената
граница. Најалармантна била ситуацијата во јануари
кога присуството на цинк во Каменичка Река е 375 µg/l
или за 175 µg/l над дозволеното ниво. Присуството на
цинк било под максимално дозволената концентрација
во февруари кога изнесувало 184 µg/l. Максимално дозволените количини цинк се за петтата категорија реки
во кои спаѓа Каменичка Река, односно за многу загадени води кои во природна состојба на може да се употребат за ниту една намена.
„Граѓаните во изминатите години немаа информации
за присуството на тешки метали и други примеси во водите на Каменичка Река. По последната еколошка катастрофа во септември 2020 година, кога од рудникот Саса
се излеаја 700.000 м3 јаловина во реката, жителите на
Македонска Каменица се по мотивирани да пријавуваат загадување на реката, а со тоа да спречат нова еко
катастрофа“, вели Миран Митревски од здружението
„Здравец 2002“. Тој истакна дека по добивањето на резултатите од анализата во јануари, ги известиле надлежните за животна средина во рудникот Саса. „По нашата
реакција, како што покажуваат и резултатите од анализата, рудникот презема активности со кои значително се
намали нивото на цинк во февруари. Очекуваме состојбата за загадувањето на реката да биде уште подобра во
следните месеци“, додава тој.
Досега се случија три еколошки катастрофи
со кои се уништи флората и фауната во
водите на Каменичка Река. Последната
беше во септември 2020 година, кога
од рудникот Саса се излеаја 700.000 м3
јаловина во реката.
Анализите на водата се дел од проектот „Мониторинг на
Каменичка Река“ што го поддржа Цивика мобилитас. Со

него, за прв пат јавно се објавуваат резултатите за загадувањето на реката. Резултатите од хемиската анализа
се споделуваат на веб страната на „Здравец 2002“ и социјалните мрежи. Досега се направени три, а во наредните месеци ќе бидат направени уште осум анализи.

Покрај анализите на водата, здружението формираше и
Еко патрола која еднаш неделно патролира по течението на реката, во должина од 10км. Еко патролата е составена од ученици од основното и средното училиште. Тие
се задолжени за земање мостри од реката кои потоа се
проверуваат. Анализата на водата од Каменичка Река се
прави во акредитирана лабораторија на Земјоделскиот
факултет во Штип.
Благодарение на „Здравец 2002“, за прв пат во Македонска Каменица е отворен Зелен телефон на кој се
пријавува загадувањето на реката. Оваа можност граѓаните ја имаат од декември 2020 година, а досега била
искористена 24 пати. Координаторот одговара на секој
повик и по пријава за загадување на реката Еко патролата излегува на терен за да ја утврди состојбата и да ги
извести надлежните органи.
Досега се случија три еколошки катастрофи со кои се
уништи флората и фауната во водите на Каменичка
Река. Таа извира од Осоговските Планини и минува низ
рудникот Саса. На неа се изградени 4 јаловишта (отпаден материјал од откопување на рудата) од кои две се
веќе пошумени, но две се активни.

ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Реупотребата на земјоделскиот отпад носи придобивки за
сите
Загадувањето од земјоделството е сериозен проблем во струмичкиот регион, а сликите на купишта
земјоделски отпад во близина на речните корита, диви депонии покрај обработливо земјиште или
палење на отпадот се честа појава.
Здружението Хорти Еко од Струмица, неодамна го заврши истражувањето за најчесто користени практики
на управување со земјоделски отпад. Истражувањето
опфати 100 испитаници, земјоделски производители,
од општините Струмица, Василево, Босилово и Ново
Село. Според Томе Тимов од Хорти Еко, загадувањето
од земјоделството е сериозен проблем во струмичкиот
регион, а сликите на купишта земјоделски отпад во близина на речните корита, диви депонии покрај обработливо земјиште или палење на отпадот се честа појава.
„На овој начин,
значителни количини биоразградлив отпад, кој
има потенцијал
за еколошки агро-практики, односно може да
биде извор на
квалитетно еколошко ѓубриво,
останува неискористен“, вели тој.
Ова бил и главниот мотив да го
спроведат истражувањето кое покажа дека околу една
третина од земјоделците (32,3%) го фрла отпадот на депонии, а исто толку го заоруваат. Бројот на оние кои го
компостираат е околу 7%, иако самиот процес им е познат на повеќе од 1/3 (36.6%). Зборувајќи за компостирањето, 28% од испитаниците одговориле дека имале
обиди да компостираат и притоа, најчесто користеле
компостер (13%) или компостен куп (11%). На прашање-

то: што може да ве натера да компостирате, испитаниците најчесто одговориле дека тоа е добиеното органско
ѓубре и намалувањето на отпадот (30,2%), потоа грижата за здрава животна средина (29,2%) и информираноста и условите за компостирање (19,8%). Добивањето
компостер е мотив за 16,7% од испитаниците. Речиси
95% имаат потреба од информации и едукација за компостирањето и придобивките од него, а 74% како метод
на едукација ги преферираат теренските посети на фарми кои успешно применуваат компостирање.
„Самата анализа
охрабрува
и ни покажува
дека
проектот
‚Од земјоделски
отпад до црно
злато‘ што го поддржа
Цивика
мобилитас, е одлична можност за
јакнење на свеста кај фармерите
за употреба на
алтернативи за
редуцирање на
земјоделскиот отпад од кои што и тие ќе имаат корист
преку јакнење на нивните знаења за процесот на компостирање во земјоделството“, вели Томе Тимов од Хорти Еко. Здружението веќе ги подели првите компостери
во овој регион, останува да ги видиме ефектите од нивната употреба.

МАЗЗ преку едукација им помага на своите членки –
земјоделските задруги
Лидерство и демократско управување во земјоделските
задруги беше темата на последната обука што ја организираше Македонската асоцијација на земјоделски задруги (МАЗЗ) за управните и раководните структури на
нејзините членки. Обуката се одвиваше онлајн, во два
дела, на 26 февруари и на 5 март 2021 година.
„Обуките се дизајнирани да обезбедат интерактивност,
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односно секоја сесија вклучува и групни вежби поврзани со работата на задругите“, ни рече Мартин Мицевски, Генерален секретар на МАЗЗ. Според него, ова
придонесува да се одржи „добра динамика на групата и
да се поттикне активното учество. Покрај тоа, на овој начин се зголемува и соработката помеѓу самите задруги
па тие почесто комуницираат помеѓу себе и се консултираат за различни теми“, додаде тој.

Организирањето на ваква обука има цел да ги подобри
знаењата и вештините на вклучените за подобрување
на процесите и практиките на демократско и транспарентно управување и раководење во задругите. „Темите
на обуките се комбинација на потребите на задругарите и современите трендови во функционирањето на
задругите“, вели Мицевски. „Ние како чадор организација на задругите сме подготвени да им помогнеме да
се соочат со предизвиците, особено преку едукација за
нивна надградба“, додава тој.
По обуката, подобрено е разбирањето на учесниците
за концептите на управување и раководење. Покрај тоа
што ги знаат принципите и стандардите на добро управување, дознаваат и што е предвидено со очекуваните

измени на законската регулатива кога е во прашање
управувањето на задругите. Учесниците на оваа обука
прават јасна разлика кај улогите на Собранието и Управниот одбор на задругата, го разбираат начинот и
правилата на носење одлуки и свесни се за својата улога
на лидери во нивните организации.
МАЗЗ е основана во 2012 година, а денес брои 48 членки, земјоделски задруги од целата територија на државата. Во февруари оваа година, на вонредното изборно
Собрание беше избрано ново раководство на организацијата. Сузана Димитриевска од ЗЗ Еко-Илинден од
с.Мустафино е новата претседателка на МАЗЗ.

Низ една призма, сите сме исти!
„Иако во македонското општество се уште преовладуваат морални вредности кои не подразбираат позитивни прифаќања на новите социјални бранови, сепак
во овие интелектуално сестрани млади и жени, лежат
идни носители на големи промени, во кои ќе нема место за сегрегација“, вели Вахид Мемед од здружението
за мултикултурна интеграција „Инклузија“ од Охрид.
Оваа констатација се однесува на повеќе од 100 средношколци, студенти, млади, претставници на политички подмладоци и организации на жени на политичките
партии, сите учесници на циклусот работилници за мултикултурализам спроведени како дел од проектот „Низ
една призма, сите сме исти“.

подмладоците од политичките партии СДСМ и ВМРО–
ДПМНЕ, средношколци и претставнички на Форумот
на жени на СДСМ – Охрид. Интересот ги надмина планираните локални рамки, па една од работилниците се

Учесници на овие работилници беа студентите од Факултетот за туризам, од Универзитетот за информатички
технологии „Св. Апостол Павле“, младите до 29 години и
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

17

одржа во просториите на универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола, по барање на универзитетското студентско собрание. Дел работилниците се одржаа
со физичко присуство во големата сала на зградата на
општина Охрид, а дел онлајн.
Темите на кои беа споделувани искуства, знаења, ставови и однесувања опфатија: дискриминација, ефективна
комуникација, градење соработка, прифаќање во заедницата; стереотипи, предрасуди, говор на омраза и религија. Според Мемед, од интересот на учесниците за
дискутирање на овие теми можело да се види дека сите
заедно, како социјално одговорни и општествено свесни поединци и организации, во себе кријат потенција-

ли за профилирање за идни лидери кои ќе создаваат
мостови на соработка помеѓу сите луѓе, без разлика на
нивната определба врз било која основа.
Работилниците се одвиваа од 24 февруари до 20 март
2020 година. Активностите од проектот поддржан од
Цивика мобилитас, продолжуваат до крајот на мај кога
ќе се организира мултикултурен камп, толерантно кафе,
еднодневна виртуелна екскурзија со посета на најзначајните културни – историски обележја на заедниците
кои гравитираат низ општината и регионот, како и мултикултурна визита.

Поимник на финансиски термини: Финансиска едукација
за паметни одлуки
Медијација, декларација, грејс период, ликвидност,
депозит, затезна камата, токен и меница се дел од финансиските термини вклучени во Поимникот на финансиски термини изработен од Здружението на економисти, статистичари и економетричари СИГМА СТАТ
како дел од проектот „Финансиска едукација за паметни одлуки“.
Поимникот опфаќа вкупно 120 финансиски термини и
кратко објаснување за секој од нив, распоредени во седум области: Заштита на потрошувачи, Управување со
лични финансии, Кредити и штедење, Платежни услуги,
Осигурување, Пензиски системи и Пазар на капитал.
Оваа публикација следува по истражувањето спроведено од Сигма Стат на тема „Финансиска писменост во
Република Северна Македонија“. Резултатите посочуваат дека нешто повеќе од 70% од испитаниците не покажале доволно финансиско знаење во некои области. Од
околу 30% кои можат да се сметаат за финансиски писмени, само 6% имаат високо финансиско знаење.
Истражувањето остава простор за подлабока анализа, но добиените резултати се солидна основа за преземање конкретни чекори за подигнување на општото ниво на финансиска писменост на населението во
земјата.
Целта на Поимникот е финансиска едукација, процес во
кој поединците го подобруваат своето знаење за финансиските производи и концепти, стануваат свесни за финансиските можности и ризици и способни да направат
информиран избор.
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Граѓанско учество
Законите да бидат усогласени со Конвенцијата за правата
на лицата со хендикеп
Педесет парламентарци брои новиот состав на Интер-партиската парламентарна група (ИППЛГ) за правата на лицата со хендикеп кој беше избран на 2 февруари 2021 година во македонското Собрание. Ова е
седмиот состав на ова неформално собраниско тело кое
прв пат беше воспоставено во мај 2003 година, на иницијатива на Полио плус-движење против хендикеп, а во
кое учествуваат претставници на сите политички партии
кои се дел од актуелниот собраниски состав.
„Верувам дека најтешко надминливите бариери се
токму тие што ги подигаме во нашата свест, со нашиот
начин на размислување и начин на делување“, рече во
своето обраќање пред членовите на ИППЛГ претседателот на македонското собрание Талат Џафери. „Наша
законска, морална и етичка должност е да работиме на
симнување на тие бариери, да се посветиме на унапредувањето и заштитата на човековите права и оневозможување на дискриминација по каков било основ и тоа
треба да ни биде водилка при секој преземен чекор за
менување, дополнување, прилагодување на важечките
закони во нашата земја“, додаде тој. Џафери му оддаде
признание на Техничкиот комитет на оваа група, Полио
плус, за кое истакна дека е секогаш тука за да алармира
за евентуалните недоследности при подготовката на законските решенија.
„Пратениците треба да ги вклучуваат
граѓанските организации кои работат
на правата на лицата со попреченост во
дискусиите и да обезбедуваат информации
кои ќе ја подобрат добросостојбата на овие
групи“, НЕ Рејчел Галовеј, Амбасадорка на
Обединетото Кралство во Р. С. Македонија
„Пратениците треба да ги вклучуваат граѓанските организации кои работат на правата на лицата со попреченост во дискусиите и да обезбедуваат информации кои
ќе ја подобрат добросостојбата на овие групи“, рече во
своето обраќање НЕ Рејчел Галовеј, Амбасадорка на
Обединетото Кралство во Р. С. Македонија и додаде,
„Пратениците треба да се погрижат да го имаат во вид
ефектот од законите кои се носат врз лицата со попреченост и дали и како тие ги вклучуваат“, истакна таа.

„ИППГ за правата на лицата со хендикеп е единствена од ваков вид во регионот“, вели Елена Кочоска, од
Полио плус. Зборувајќи за претходните состави таа истакнува дека секој состав си има свој начин на работа,
ама резултати од ваквото неформално организирање
има. „Претходниот состав акцентот го стави на политичкото учество на лицата со хендикеп и беше донесена
Декларацијата за политичко учество на лицата со хендикеп. Покрај тоа, ИППГ се залага за носење на законско решение лех специјалис (lex specialis) за еднакви
права и достоинство на лицата со хендикеп“, раскажува
Кочоска. Таа потсетува дека главната улога на ИППГ е
да ги артикулира потребите на заедницата со хендикеп
во законодавниот дом, да го вклучи прашањето на хендикеп законодавните решенија согласно обврските кои
произлегуваат од Конвенцијата за правата на лицата со
хендикеп и да обезбеди поширока промоција за промена на јавната свест.
За претседавач на ИППГ е избран пратеникот Јован
Митрески, а негови заменици ќе бидат пратениците Мерита Колчи Коџаџику, Никола Мицевски, Ели Панова и
Халил Снопче. Сите изразија подготвеност за заедничко
работење за остварување на граѓанските и политичките
права на лицата со хендикеп.
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Под притисок од граѓанските организации повлечени
измените на Законот за минерални суровини

Министерството за економија ги повлече измените на
Законот за минерални суровини од скратена собраниска постапка после притисокот од Алијансата за застапување и лобирање „Разбистри сè“, составена од 48
граѓански организации, високообразовани институции и медиуми. Алијансата „Разбистри сè“ бара од Министерството за економија да ги вклучи експертската
јавност и сите заинтересирани граѓани во процесот на
креирање и усвојување на законот и да им овозможи да
дадат предлози за подобрувања на законскиот текст.
Вкупно 33 здруженија на граѓани и високообразовни
институции кои застанаа зад дописот реагираа на пропустите во поглед на заштитата и одржливото користење
на минералните суровини како најзначајни природни
ресурси на државата.
„Според Архуската конвенција Министерството за економија како носител на директни и индиректни обврски
во врска со управувањето на животната средина има
обврска да ја вклучи јавноста во носењето на законите,
правилниците и другите правни акти поврзани со геолошките истражувања и експлоатацијата на минерални
суровини. Затоа од Алијансата „Разбистри се“ сметаме
дека во носењето на Законот за минерални суровини
треба да биде вклучена широката експертска јавност и
сите заинтересирани граѓани“, потенцираше Дејан Андонов од Институтот за комуникациски студии.
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Алијансата предупредува дека прекумерната и неконтролираната експлоатација на минералните суровини
предизвикува хемиско загадување на водите и почвите, нарушување на пределите и хидролошкиот режим, трајна девастација на обработливото земјоделско
земјиште, загуба на биолошката разновидност и може
сериозно да влијае врз здравјето на населението што
живее во околината.
Лиле Поповска од Зелен Институт појаснува дека овој
закон мора комплетно да ги преобмисли начините и
процедурите за добивање на концесии. Вака како што
е поставен тие се многу лесни и многу ништожно е гарантирањето од страна на концесионерите дека ќе постапат соодветно во случај на еколошки штети. Затоа е
потребно усогласување со еколошките стандарди од Европската унија и со последните директиви за да не ни
се случуваат и понатаму ситуации како со Казандол и со
Иловица кога луѓето во последен момент кога концесиите беа издадени сфатија и дознаа што се ќе се случува
и дека целосно ќе им се промени и уништи нормалниот
живот.
Ова е почеток на промените кои доаѓаат чиј двигател се
граѓанските организации кои повторно покажаа поголема зрелост, подготвеност и решителност за поттикнување промени во општество и заштита на националните
природни богатства од онаа на институциите.

Спроведување на дигиталната агенда на локално и рурално
ниво
Рурална Коалиција, на 18 март 2021 година го отвори локалниот центар за поддршка на е-владеење и стана една
од трите организации во Северна Македонија и една од
15 организации во регионот кои ќе раководат со вакви
центри. На овој начин, Рурална Коалиција е дел од мрежата ИЦЕДА – Зајакнување на граѓанското учество во
спроведувањето на дигиталната агенда. Преку е-Центарот, организацијата ќе им помогне на земјоделците и
локалното население да ги користат електронските услуги и да ја зголемат дигиталната писменост.

луги електронски. Според Јоноски, нискиот процент на
користење на овој портал до одредена мерка се должи
на ниската доверба во издавањето електронски документи.
Центарот ќе нуди обуки за зголемување на знаењата и
промоција на Дигиталната агенда, а преку поддршката
за е-услугите директно ќе влијае на зголемувањето на
довербата и сигурноста во електронската комуникација
во локалната заедница. На терен, поддршката ќе ја даваат обучени лица од заедницата, а за време на спроведувањето на проектот ќе се одвива информативна кампања која што треба да ја зголеми свеста за потребата
од дигитална и компјутерска писменост. Е-Центарот ќе
овозможи техничка и логистичка поддршка на повеќе
услуги:
↗

Колку е потребна ваква поддршка на локално ниво говорат и резултатите од истражувањето што го спроведе
Рурална Коалиција во текот на јануари и февруари оваа
година на 246 испитаници од општините Кичево, Кривогаштани, Врапчиште, Старо Нагоричане и Струмица.
„Иако 92% од испитаниците имаат електронска картичка за плаќање, мнозинство од 60% ја користат само за
вадење пари од банкомат. Сепак, 93% од нив се убедени дека би ја користеле во обезбедување електронски
услуги ако имаат поддршка во тој процес“, рече Лилјана
Јоноски, извршна директорка на Рурална Коалиција во
нејзината презентација на отворањето на е-Центарот.
Граѓаните се свесни дека новите начини на обезбедување услуги им штедат време, пари, а им го штитат и
здравјето. За потребните информации за услуги околу
64% од испитаниците се уште одат на шалтер или ги добиваат на телефон, а помалку од една петтина (19,1%)
успеале да побараат и добијат услуга електронски.
Центарот ќе нуди обуки за зголемување
на знаењата и промоција на Дигиталната
агенда, а преку поддршката за е-услугите
директно ќе влијае на зголемувањето на
довербата и сигурноста во електронската
комуникација во локалната заедница
Според Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, само 5,8% од барањата за субвенции
се поднесени електронски. Повеќе од половината од
испитаниците (54%) не го препознаваат националниот
портал www.uslugi.gov.mk на кој можат да добијат ус-

Издавање на обрасци М1/М2 за проверка на
статус на вработување и работен стаж;
↗ Издавање на уверение за платени даноци;
↗ Тековна состојба за здруженија и правни
лица;
↗ Потврда за стечајна или ликвидациона
постапка;
↗ Потврда дека не е изречена забрана за
вршење на должност или дејност;
↗ Издавање на имотен лист;
↗ Електронско аплицирање за субвенции;
↗ Регистрација на платформи за on-line
промоција и продажба на земјоделски
производи;
↗ Обезбедување навремени информации
за временската прогноза и состојбите во
земјоделскиот сектор;
↗ Електронско пополнување на барања за
јавни повици од ИПАРД и националната
програма за рурален развој. Листата на
услуги ќе се зголемува и надополнува
постојано.
Е-Центарот во Кичево се наоѓа на ул. 4 Јули, бб., влез
1 (комплекс Ламели) и ќе биде отворен секој работен
ден. На веб страницата www.rural.mk, и FB профилот: https://www.facebook.com/RuralCoaliton ќе бидат
објавувани сите новости поврзани со Дигиталната агенда и е-услугите.
Е-Центарот е дел од проектот „Дигитализација во земјоделството – СЕГА“ на Рурална Коалиција кој е поддржан
од регионалниот проект „Зголемување на граѓанското
учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ финансиски
поддржан од Европската Унија. Рурална Коалиција е
институционален грантист на Цивика мобилитас.
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Како подобро да се управува со информациите во време на
пандемија?
„Потребен е краудсурсинг (crowdsourcing) за информации во реално време“ беше главната порака на трибината под наслов „Мобилност и информирање“ што ја
организираше здружението Нов контакт, на 8 февруари
2021 година. Фокусот беше ставен информирањето во
услови на пандемија, вонредни состојби или еколошки
катастрофи. „Сакаме да стекнеме претстава за тоа какви
се можностите за прибирање и споделување информации, како во техничка, така и во образовна смисла“, рече
во своето воведно обраќање проф. д-р Златко Николоски, експерт за безбедност и миграции.

дека никој не обезбедува навремени и точни информации. „Кога велам никој, мислам никој“, вели тој и додава „На пример, Светската здравствена организација
(СЗО) доцнеше три и пол месеци со нивната политика
за носење маски, а можеа да се спасат милиони животи.
Доцнеа шест месеци во ажурирањето на последните научни податоци поврзани со пренесувањето на Ковид-19
преку аеросоли“, рече Вакнин. Покрај СЗО, тој ги истакна и агенциите и владите на голем број земји кои имаат
проблем со информирањето за Ковид-19, а кои, според
него лошо управуваат со информациите поврзани со
кризата.
За да се надмине проблемот со информирањето, кое
проф. Сем Вакнин го нарекува големо промашување,
решението е краудсурсинг платформа. Објаснувајќи го
ова решение, тој се послужи со примерот на Википедија, во овој случај, Вики за Ковид-19.

Зборувајќи за информирањето во време на Ковид-19,
проф. д-р Сем Вакнин, меѓународен економски експерт
и професор по финансии и психологија на Јужен федерален универзитет Ростов на Дон во Руската федерација
го истакна како критична точка. „Има многу дезинформации, лажни информации и лажни вести, теории на заговор и сл. не само за Ковид-19, туку и за други болести,
како што е ракот, дијабетесот итн. Меѓутоа, сега, со Ковид-19 станува збор за живот или смрт, особено за ранливите категории граѓани. Затоа, не можеме да бидеме
толерантни кон овие појави“, рече тој. Вакнин истакна

„Ова би било сосема навремено. Луѓето споделуваат
искуства кои се базирани на реални настани“, смета
Вакнин. Во врска со точноста на информациите и превенирањето од злоупотреба на оваа платформа (да се
користи за пропаганда и лажни вести), тој предлага да
бидат ангажирани луѓе кои ќе прават проверка на факти
пред објава на платформата. На овој начин ќе се обезбеди интегритетот на платформата. Според Вакнин,
ова може значително да им помогне на државјаните на
земјата кои се надвор од неа да ги најдат сите информации на едно место, наместо да лутаат бескрајно долго
низ сајбер просторот.
Трибината беше организирана како дел од проектот
„Инфо мигрант – 2020“ што финансиски го поддржа Цивика мобилитас.

Пандемијата покажа колку е важна дигитализацијата на
институциите и дигиталната писменост на граѓаните
Само со јасен и разбирлив пристап кон сите граѓани,
без исклучок, може да има одржлива дигитализација
во сите сфери како ефективен механизам за значително
подобрување на животниот стил на населението. Под
сите сфери се подразбира унапредување и поголема
ефикасност на институциите, организациите и дргите
субјекти. Ова е генералниот заклучок од настанот „Регионални дијалози за Дигиталната aгенда“, дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната
агенда – ИЦЕДА“, спроведен од Фондацијата Метаморфозис.
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Само 6,5% од испитаниците користат
е-банкарство дневно или неколку пати
неделно, додека 64,9% сметаат дека имаат
најмногу вештини за комуникација преку
социјалните мрежи, што потврдува дека
напредната употреба на интернет е многу
ретка.

Дигиталната агенда е иницијатива развиена од Европската Унија, која е усвоена и од шестте земји од Западен
Балкан и има цел да осигури дека граѓаните од регионот
можат целосно да ги искористат придобивките од дигиталната трансформација.

ко на листата на приоритети на сегашните и идни влади
на земјите во регионот.

„Не сите граѓани се свесни за придобивките од дигиталната трансформација и ова треба да се подобри,
бидејќи ќе го подобри животниот стандард. Не сите
граѓани знаат како да ги искористат онлјан услугите, па
им е посигурно да чекаат на шалтери. Во услови на пандемија со Ковид-19, тоа значи дека се загрозува здравјето. Затоа е потребно да се напушти традиционалниот
начин на добивање информации и да се префрлат онлајн“, рече Бардил Јашари, директор на Фондацијата
Метаморфозис.

На настанот беше презентиран и извештајот „Опсерваторија за Дигиталната агенда: Истражување на основната состојба за развој на е-влада и дигиталната писменост во целните земји од Западен Балкан 2020 година“
што има за цел да обезбеди регионална перспектива и
појдовна точка за понатамошно мерење на напредокот во овие области на Дигиталната агенда, како и да се
обезбедат дополнителни препораки за подобрување.
Извештајот констатира дека земјите од регионот доцнат
со усогласување на правните акти, а уште повеќе доцнат
со спроведувањето на иновациите. Северна Македонија се уште е во процес на креирање Стратегија за дигитални вештини која се очекуваше да биде готова пред
една година. Амбициозна кампања за подигнување на
свеста на граѓаните за придобивките од дигитализацијата е еден од клучните наоди на Извештајот. Авторите се надеваат дека Дигиталната агенда ќе остане висо-

Дигитализацијата на услугите во регионот на Западен
Балкан е претежно водена од финансиски аспект, а
повеќето обезбедени електронски услуги (е-услуги) се
наменети за деловниот сектор. Околу 76,3% од граѓанските организации сметаат дека граѓаните не се доволно свесни за можноста за користење е-услуги, а 80% од
испитаниците од институциите сметаат дека граѓанските организации треба да бидат вклучени во развојот на
решенија за е-влада/е-услуги, затоа што веруваат дека
можат да придонесат со својата стручност и искуство.
Во нашата земја анализата покажува дека само 6,5%
од испитаниците користат е-банкарство дневно или неколку пати неделно, додека 64,9% сметаат дека имаат
најмногу вештини за комуникација преку социјалните
мрежи, што потврдува дека напредната употреба на интернет е многу ретка.
Имајќи предвид дека сите земји од Западен Балкан
се стремат кон членство во Европската Унија и сè уште
треба да се усогласат со стандардите на ЕУ во однос на
демократијата и владеењето на правото, Дигиталната
агенда останува еден од сегментите на кои треба да се
работи. Посветеноста кон Дигиталната агенда ќе обезбеди граѓаните да поседуваат вештини за да одговараат
на барањата на новата економија и ќе помогнат во модернизација на јавната администрација, зајакнување
на сајбер безбедноста, зголемување на поврзаноста и
подобрување на деловната клима.
Истражувањето во целост прочитајте го ТУКА.

Се зголемува евроскептицизмот кај младите, но ЕУ се уште
се смета за најголем сојузник
Институтот за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје
(ИДСЦС) во соработка со канцеларијата на Фондацијата Конрад Аденауер во Скопје на 8 февруари 2021 година ги презентираа наодите од двете нови истражувања
за јавното мислење: „Анализа на јавното мислење за
македонскиот процес на пристапување кон Европ-

ската Унија“ и „Политичка луда железница – Интересна
година за Северна Македонија на патот кон ЕУ“. Двете анализи се надоврзување на повеќегодишното истражување на јавното мислење за евро-интегративниот
процес.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Изминатата година ја одбележаа значителни пресврти во европска интеграција кои се одразија на јавното
мислење и перцепцијата на населението за Европска
Унија. Во 2020 година, се става крај на долгогодишниот
тренд на опаѓање на поддршката кон Европска Унија, 69
проценти од населението дава поддршка кон членството во ЕУ, за 4% повеќе во споредба со 2019 година. Се
намалил и меѓуетничкиот јаз во степенот на поддршка
на членството на ЕУ. Сепак, паралелно на овие придвижувања, воочлив е и соодветен раст од 3% на евроскептичните ставови, кои сега претставуваат 22% од популацијата. Од тука, поддршката кон Евроазиската Унија
како алтернатива на членството во ЕУ бележи раст од
околу 13% во однос на 2019 година. Според анализата на
јавното мислење, заканата за губење на националниот
идентитет и губењето на суверенитетот и независноста
на државата како последица на процесите на европеизација се наметнуваат како најважни фактори за формирањето на евроскептичните ставови.

За повеќе од половина од испитаниците
најголемиот проблем за македонскиот
пристапен процес се позициите на
соседните држави, што е за 20% повеќе од
минатата година.
вање. „Овој ќорсокак ја става под ризик и регионалната
стабилност, го зголемува јазот во секој аспект помеѓу
Западен Балкан и ЕУ, поттикнува авторитарни тенденции, популистички гласови. Штетите се големи, а Брисел
е свесен за последиците од оваа ситуација. Кредибилитетот на Унијата и на процесот сериозно се нарушени.
Иако целокупната поддршка за ЕУ се уште е силна, скептицизмот се зголемува, особено кај младите, а поддршката за Русија постојано расте. Испитаниците се уште ја
гледаат ЕУ како најдобар странски сојузник, но ЕУ веќе
не се гледа како странски фактор со најголемо влијание
и заостанува зад САД. Прашањето е дали ЕУ има план Б
за нас и регионот“, вели Трошановски.
Даниел Браун, директор на Фондацијата Конрад Аденауер во Скопје потенцираше дека Германија силно се
залага Северна Македонија да добие перспектива за
пристап. „Со Договорот од Преспа мислевме дека е отстранета последната пречка за започнување преговори
со ЕУ, но за жал во 2019 видовме еден нов развој, а сега
гледаме дека има проблем со друга соседна земја. Перспективата за Северна Македонија треба да биде во Европа. Не станува збор само за инвестирање на пари туку
на целиот концепт на вредности кој што го има ЕУ, како
напредок во демократијата и принципот на владеење
на правото“, смета Браун.

Очигледен е и порастот на негативните перцепции кон
соседите и нивното сојузништво во евроинтегративниот
процес. За разлика од минатите години, кога причините
во пристапниот процес се гледаа повеќе во неостварување на домашните реформи, сега за повеќе од половина од испитаниците најголемиот проблем за македонскиот пристапен процес се позициите на соседните
држави, што е за 20% повеќе од минатата година.
Иако, граѓаните се’ уште ја гледаат Европска Унија како
најголем сојузник, сепак оваа перцепција бележи
опаѓање од 7,6% во однос на 2019 година. Соединетите
Американски Држави го земаат водството како фактор
со најголемо влијание, додека пак Русија низ годините
бележи благ пораст во перцепцијата за нејзиното влијание. Европската Унија, пак се’ уште се гледа како најголем финансиски донатор на Северна Македонија.
Претседателот на ИДСЦС, Марко Трошановски истакна дека изминатата година беше прилично несреќна за
македонските амбиции за пристапување кон ЕУ, а бугарското вето сериозно го оштети процесот на проширу-
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Двете истражувања се дело на авторите Иван Дамјановски, Иван Николовски и Мари Јеленка Кирхнер.

Соработка
„Бизнис без корупција“: Институциите да покажат
дисциплина, граѓаните да знаат како им се трошат парите
Корупцијата во метафорична смисла е „црвот“ во едно
општество кој тивко и полека ја јаде демократијата, остава гнила држава и ја намалува довербата на граѓаните
кон институциите. Ова беше темата на онлајн конференцијата „Бизнис без корупција“, која се одржа како
резултат на соработката меѓу Центарот за граѓански комуникации, „Конект“ и Здружението на даночни советници и е дел од нивниот проект „Зајакнување на интегритетот и намалување на корупцијата во државниот и
приватниот бизнис сектор“, финансиран од Европската
Унија.

„Само со сузбивање на корупцијата ќе го поттикнеме
економскиот развој. Транспарентноста и отчетноста се
основа за борба против корупцијата и тоа е половина
од самата борба. Затоа, донесовме нов етички кодекс на
членовите на Владата, но прв пат и на сите именувани
функционери до најниско ниво, истакна на конференцијата г. Љупчо Николовски, заменик претседател на
Владата на Република Северна Македонија задолжен
за борба против корупција и криминал.

Регулативи и механизми има, но
недостасува имплементација на
политиките за намалување и сузбивање на
корупцијата.
Резултатите од спроведените истражувања за време на
проектот покажуваат исклучително ниска транспарентност кај јавните претпријатија кои имаат вкупни приходи од 800 милиони евра годишно и учествуваат во бруто
домашниот приход (БДП) со повеќе од 7%. Триесетте
најголеми државни претпријатија објавиле само 28%
од информациите. Не се спроведува постапка за избор
на членови на управни и надзорни одбори, а одредени
претпријатија имале и загрижувачка финансиска состојба. На поразително ниво е и ефикасниот надзор над
овие претпријатија, односно само 9% од сите државни
ревизии направени во последните 15 години, биле спроведени во овие претпријатија, а во најголемото од нив
не е направена ревизија од 2007 година.
„Подобрувањето на сите овие сегменти – транспарентноста, финансиското работење, надзорот, интегритетот
и единствена законска рамка за работењето и за изборот и именувањето на членовите на надзорните и управните одбори, во крајна линија ќе значи дека ќе се
намалат можностите за злоупотреба и корупција и дека
со приходите што ги генерираат овие претпријатија се
управува во интерес на сите граѓани“, изјави Герман
Филков од Центарот за граѓански комуникации. Институциите мора да покажат ред, дисциплина бидејќи
граѓаните имаат право да знаат како се трошат нивните
пари.

Регулативи и механизми има, но недостасува имплементација на политиките за намалување и сузбивање
на корупцијата. Борбата против корупцијата мора да
биде резултат на синергија и соработка помеѓу сите
засегнати страни – бизнис секторот, државните институции и граѓанскиот сектор. Сепак, корупцијата е „двонасочна улица“ и сите во општеството, како поединци и
колективно, мора да ја сменат културата и перцепцијата
за корупција и заеднички да придонесат кон искоренување на овој феномен.
Никица Кусиникова, директорка на здружението „Конект“ потсети дека борбата против корупцијата е долг
и трнлив пат, на којшто само со заеднички сили на сите
засегнати страни може да се остварат значителни резултати.
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Локалните избори можност за поголема родова еднаквост
на лидерските позиции
Сериозна родова нееднаквост, покажуваат резултатите
од родовата анализа на лидерските позиции направена во 17 општини во РС Македонија во февруари и март
оваа година. Анализата ја спроведоа Центарот за истражување и креирање политики, РАЖМ „Лулуди“, Новинари за човекови права, Руралната Коалиција и Ехо
во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на
политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“.
Регулативи и механизми има, но
недостасува имплементација на
политиките за намалување и сузбивање на
корупцијата.
Со родовата анализа се опфатени вкупно 751 лидерска
позиција во општините Делчево, Македонска Каменица, Кавадарци, Неготино, Радовиш, Гевгелија, Струга,
Вевчани, Крушево, Кривогаштани, Чаир, Шуто Оризари, Илинден, Старо Нагоричане, Липково, Брвеница
и Теарце на кои 553 се мажи, а 198 се жени. Анализата
покажува дека на овие позиции ¾ или 553 се мажи, а
жените донесувачи на одлуки се само 1/4 од вкупниот
број, иако се 50% од населението. Донесувачите на одлуки кои беа анализирани се градоначалници, претседатели на Совети, членови на Совети, координатори за
еднакви можности, координатори на кризни штабови,
раководители на сектори и одделенија, претседатели
на урбани и месни заедници, директори на градинки и
директори на основни училишта.
Здруженијата ја оценуваат соработката со општините
како недоволна имајќи предвид дека координаторите
за еднакви можности во дел од општините не биле достапни за соработка и споделување на информации. „Не
секаде имаше добра соработка со претставниците на
локалната самоуправа. Во најголем дел од општините
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на веб страните не беа достапни или ажурирани податоците за раководителите на сектори и одделенија и
претседателите на урбаните месни заедници, па овие
податоци ги добивавме на телефон од координаторите
за еднакви можности или други вработени во општинска администрација“, вели Кјмет Амет од РАЖМ Лулуди.
Една од целите на родовата анализа на лидерските позиции е подигнување на свеста за потребата од жени
донесувачи на одлуки на локално ниво. Можноста за
промени во составот на локалните самоуправи здруженијата ја гледаат во претстојните локални избори
закажани за октомври 2021 година. „Во претстојниот
период РАЖМ „Лулуди“ во рамки на институционалната поддршка од Цивика мобилитас планира да го следи
процесот на одржување на локалните избори како и
застапување и лобирање за креирање повеќе можности за родова застапеност во локалните самоуправи за
жените Ромки, како и поголема застапеност на жените
на раководни позиции“, додава Амет. Активностите ќе
опфаќаат дијалози, средби, форуми, поднесување на
официјални барања до претставниците на локалните
самоуправи, лидерите на политички партии, како и форумите на жени на политичките партии. Предвидено е
да се одржат 17 форуми за утврдување на приоритетите
и потребите на жените во секоја од целните општини.
Преку промоција на позитивните примери на градоначалнички, претседателки на Совети, раководителки на
сектори и одделенија, од РАЖМ Лулуди сметаа дека ќе
се влијае на подигнување на свеста за улогата на жените
и нивната посветеност кон поголем развој на општините.
РАЖМ Лулуди заедно со партнерските организации очекува родовото буџетирање да е применливо и означено
како „добро буџетирање“ во програмите на локалната
самоуправа, општините да имаат добра транспарентност и отчетност, ефикасност и инклузивност како компоненти на добро управување и демократки процеси.

Да ја заштитиме водата долгорочно, за да не ја изгубиме
Околу 1,7 милијарди евра инвестиции се потребни за
пречистување на урбаните отпадни води кои сега директно се испуштаат во реките, езерата и почвите. Водата е ресурс што неограничено се троши, а надлежните
институции со години наназад немаат реален увид во
квалитетот и квантитетот на водите во Северна Македонија.
Ова се дел од темите за кои се дискутираше на виртуелната конференција „Зелената агенда за Западен Балкан
како поттик за заштита на водите во Северна Македонија“, што е резултат на соработката на Институтот за
европска политика со Институтот за комуникациски студии во рамките на кампањата „Разбистри сѐ“.
Во отворањето на конференцијата, директорката на
Институтот за европска политика, Симонида Кацарска
потенцираше дека животната средина е една од областите од пристапниот процес во ЕУ во кој не може да
се забележи поголем напредок и истакна дека целта
на конференцијата е да се создаде простор во кој ќе се
поврзат националните и ЕУ политиките во оваа област.
Директорката на Институтот за комуникациски студии,
Жанета Трајкоска порача дека само со отворени податоци и транспарентни институциите можеме да имаме
квалитетни политики во животната средина. „’Разбистри сè’ како алијанса ќе бара да биде вклучена во унапредување на законите за заштита на водата, минералните
суровини и инспекциските надзори“, рече Трајкоска.
Во Северна Македонија се прочистуваат
само околу 3-4 проценти од вкупното
количество отпадни води. За да ги
исполниме ЕУ стандардите, потребни се
1,7 милијарди евра за третман на урбаните
води и 87 пречистителни станици
„Нашата држава се наоѓа во еден од климатски најранливите региони во светот. Доколку не преземеме мерки
за заштита на водните ресурси, многу лесно можеме неповратно да ги загубиме. Заштитата на водите не е само
внатрешно економско и еколошко, туку и европско прашање. Да ги заштитиме водните ресурси долгорочно, за
да не ги изгубиме неповратно“, порача Претседателот
Стево Пендаровски во неговото поздравно обраќање на
конференцијата.
Британската амбасадорка Рејчел Галовеј рече дека тековниот мониторинг на квалитетот и квантитетот на водата е несоодветен за да се даде реална слика за моменталната состојба на водните ресурси. „Нема систематско
и континуирано следење и проценка, а властите не можат да добијат соодветни податоци за управување со
водите. Отсуството на вистински податоци за статусот на

водните тела значи дека се доведува во прашање оправданоста, одржливоста, рационалноста и ефикасноста на
политиките и административните мерки за користење и
заштита на водата“, изјави Галовеј на почетокот на конференцијата.
Според податоците, во Северна Македонија се прочистуваат само околу 3-4 проценти од вкупното количество
отпадни води. На овој проблем се осврна и министерот за животна средина и просторно планирање Насер
Нуредини. „Инвестираме во најголемата постројка за
третман на отпадни води во Скопје и започнавме проекти за Битола, Кичево и Тетово. Ние сме посветени да
имаме чиста вода за пиење за нашите граѓани. Ве повикуваме да работите со нас, да создадете свест за решавање на овие проблеми“, рече министерот Нуредини.
Професорот од Инситутот за биологија Светослав Крстиќ изјави дека иако водите се крвотокот на државата,
тие се трујат со штетни материи. „Некои имаат претстава
дека она што ќе се испушти во реките ќе замине, но тоа
не е вистина. Нашите речни системи, во поголем дел од
нивните текови се регистрирани како `мртви` екосистеми“, вели професорот Крстиќ. Според Јадранка Иванова, долгогодишнa експерткa во областа на водните
ресурси, за да ги исполниме ЕУ стандардите, потребни
се 1,7 милијарди евра за третман на урбаните води и 87
пречистителни станици, а директивите на ЕУ треба да
ги исполниме до 2041 година. Орхидеја Каљошевска од
Инвестициска рамка за Западен Балкан рече дека интервенциите во пречистелните станици се најскапите
инвестиции кои не можат да се покријат само од еден
донатор или само од буџетот на државата и дека проектите во животната средина можат да бидат спроведени
и преку ИПА програмата за прекугранична соработка.
Затоа, според Давор Перчан од Директоратот за животна средина на Европската комисија, многу е важно
целите за водните ресурси да бидат интегрирани во
другите политики на ЕУ што се поврзани со климатските
промени, а особено со енергетиката и земјоделството.
Кампањата „Разбистри сѐ“ ја спроведува Институтот за
комуникациски студии, а е поддржана од Британската
амбасада во Скопје.

ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Прашањата на демократизација на кои работат мрежите
бараат политичка поддршка
Граѓанските организации од Западен Балкан и Турција
треба да продолжат да ги градат меѓусебните врски и
соработката и да ги откриваат новите перспективи за
вмрежување“. Ова беше лајтмотивот на дискусијата за
време на онлајн настанот посветен на вмрежувањето
на граѓанското општество во Западен Балкан и Турција.
Повеќе од 80 претставници на ГО и институциите на ЕУ
присуствуваа на оналјн состанокот што се одржа на 11
февруари 2021 година. Основа за дискусијата беше презентацијата „Мапирање и проценка на потребите на регионалните мрежи и регионалните проекти за граѓанско општество“ извештај подготвен од ТАКСО 3, проект
на ЕУ.
Регионалните мрежи се финансиски
зависни од фондовите на ЕУ и другите
билатерални фондови, а пристапот до
државно финансирање е многу лимитиран.
Учесниците го споделија нивното искуство од вмрежувањето, придобивките од заедничкото работење за
различни потреби и прашања и препораките за понатамошни акции. Тина Дивјак од Балканската мрежа
за развој на граѓанското општество (БЦСДН) нагласи
дека најважното прашање за мрежите е да бидат водени од мисија. Ако мрежата е заснована на оригинална
идеја, таа ќе преживее и ќе биде одржлива. Исто така,
од суштинско значење е таа да има посветени членови и
персонал кој има знаења и вештини.
Герман Филков од мрежата Балкан тендер воч (Balkan
Tender Watch) зборуваше за важноста на влијанието од
регионалното вмрежување. Тој презентираше неколку
позитивни примери каде државните институции (како
што ревизорите) ја следат методологијата на јавните
набавки воспоставена од мрежата и измениле неколку
законски одредби кои биле иницирани од членки на
мрежата. Тој ја нагласи важноста на регионалната соработка или вмрежувањето со други регионални мрежи за
да се зголеми успехот во застапувањето на иницијативите на граѓанското општество.
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Руслан Стефанов од Мрежата за развој и интегритет на
Југоисточна Европа (СЕЛДИ) информираше дека мрежата „преживеала“ речиси 20 години заради нејзините
посветени партнери и постојаната поддршка од донаторите за чувствителните теми (анти-корупција, владеење
на правото). Во сегашната ситуација, мрежата, преку
нејзините активности, се обидува да им објасни на конституентите дека доброто управување и владеењето на
правото се важни за секого, за добросостојбата на граѓаните, за општеството во целина.
Учесниците ги дискутираа придобивките од инструментот за суб-грантирање на ЕУ. Дел од нив веруваат дека
националните платформи на регионалните мрежи можат да бидат многу корисни и релевантни за развој на
граѓанското општество на сите нивоа. Исто така, беше
препорачано дека е добра идеја да се има специфичен
фокус во развојот на капацитетите и вклучување на други засегнати страни како локални организации, локални
власти и институции. Потребно е да се работи на организациските структури, внатрешните релации и процедури во мрежите како и на разбирањето дека треба
постојано да се самооценуваат и прилагодуваат за да ги
задржат мрежите транспарентни и отчетни.
Учесниците ја потврдија реалноста дека регионалните
мрежи се финансиски зависни од фондовите на ЕУ и
другите билатерални фондови, а пристапот до државно
финансирање е многу лимитиран. Конечно, беше нагласено дека и покрај финансиската поддршка што ја
обезбедува ЕУ за мрежите, потребна е и политичка поддршка затоа што прашањата што се во фокус на мрежите
се многу поврзани со демократизацијата на земјите и
нивниот процес на пристапување кон ЕУ.
Главните заклучоци и препораки од извештајот може да
ги прочитате на следните линкови:
↗

Conclusion and Recommendations

↗

PPT Presentation

Јубилеи
Десет години успешна приказна за Институтот за европска
политика

Секоја граѓанска организација има своја посебна приказна. Таа на ЕПИ почнува во 2011 година кога група ентузијасти и поддржувачи на процесот на европска интеграција го формираа Институтот за европска политика.
Оваа година ЕПИ одбележува 10 години од постоењето,
а во овој текст се презентирани дел од постигнувањата
и предизвиците.
За овие десет години ЕПИ презеде неколку пионерски
потфати од методолошки, тематски и организациски карактер. Меѓу редовните производи и еден од најзначајните придуктие е редовната анализа на извештаите на
ЕУ за (Северна) Македонија, анализирани со употреба
на сопствена методологија која ја применуваат и на регионално ниво. Овие анализи често се користат и цитираат од страна на националните институции, ЕУ, како и
останатите чинители. Досега два пати беа спроведени
заеднички структурирани дискусии со репрезентативни примероци на граѓани од целата земја и клучни носители на одлуки посветени на клучни теми од јавните
политики, делумно поддржани и од програмата Цивика
мобилитас со метод од Универзитетот Стенфорд во Калифорнија.
Организацијата отвори многу нови теми со кои создаде почва за заедничка работа на останатите чинители.
Тука може да се издвојат истражувањата на интерсекционалност во социјалната заштита, меѓуетничката интеграција на работното место, како и интеграцијата на
повратниците во земјата. Сите теми од интерес се обидуваат да ги работат заедно преку креирање мрежи на
национално и регионално ниво, како и преку успешно
регрантирање на повеќе од 40 иницијативи.
Од организациски аспект, тимот на ЕПИ успеа да изгради здружение кое со години е оценето како транспа-

рентна организација со внатрешни стандарди на управување и висока контрола на квалитет на своите
производи. Тие се препознаени како клучна организација и извор на релевантна анализа поради што и претставници на тимот се говорници во клучни дискусии за
проширувањето на ЕУ во регионот и во Европа. За да ги
поврзат дискусиите дома и во земјите членки на ЕУ континуирано работат на организирање на конференции и
дискусии посветени на пристапниот процес, успевајќи
кога е возможно да донесат различни мислења и позиции на заедничка маса.
„Секако, во 2011 година кога го основавме ЕПИ не очекувавме дека во наредната декада нашата држава нема
да ги започне преговорите за членство, но тоа беше тест
за одржување на европската агенда за целокупното
општество“, велат од таму. Тие се сигурни дека и нивниот
развој ќе беше поинаков доколку државата во последната декада ги започнеше преговорите за членство во
ЕУ. Сепак, и во дадениот контекст успеаваат да работат
на продукти споредливи и според истите стандарди
како државите членки на ЕУ, на пример со работата како
национална истражувачка организација за Агенцијата
за основни човекови права на ЕУ.
„Пред нас се наредните 10 години, во сенка на пандемијата од КОВИД 19 и ослабнатата трансформативна
моќ на процесот на ЕУ проширување. Овој развој креира ризик на уште поголемо оддалечување и јаз помеѓу
нашата и ЕУ реалноста. Во наредната декада се надеваме дека ќе дадеме свој придонес кон намалување на
тие разлики и ќе продолжиме да креираме заеднички
мостови“.
Среќен роденден ЕПИ!
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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10 години Банка за храна Македонија – 4500 нахранети
семејства

Најголемите непријатели на Банка за храна Македонија се гладот и сиромаштијата. Против нив се борат со
огромна посветеност, неизмерна искреност и трпеливост кон сите на кои им помагаат. Битката на Банка за
храна започнува одново со секој нов ден.
Првата декада Банка за храна Македонија ја одбележуваат со спроведени 31 проект, 650 донации, 4.500 нахранети семејства и 2.600.000 оброци. Професионалците
од организацијата „пред сé добри луѓе“, како што вели
основачот Душко Христов, имаат стаж во граѓанскиот
сектор и подолг од оној на организацијата. Нивната цел
е да обезбедат, сортираат и дистрибуираат топол оброк
до сиромашните и социјално загрозени категории на
граѓани.
„Во овие 10 години, делејќи помош на семејствата кои
се на маргините на општеството, посетивме повеќе од
30.000 домови, обезбедивме милиони оброци и помогнавме на многу граѓани“, истакнува Христов.
Правејќи ретроспектива на изминатата деценија беше
вистински предизвик да се истакнат неколку клучни моменти во дејствувањето на Банка за храна Македонија.
Сепак, Христов се присети на дел од нив, како соработката со Дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризари и акцијата „Food Drive“ од децата за децата, обезбедувањето хигиенски влошки за 3.000 девојчиња во
руралните средини и соработката со актуелните градоначалници на општините Центар и Кавадарци, со која
се обезбедиле повеќе од 400 тони храна и хигиенски
средства за семејствата од овие општини. „Не можам да
го заборавам моментот кога за прв пат обезбедивме донација за „Порака“ Неготино, центар за помош на лица
со ментален хендикеп. Всушност, на почетокот кога активно започна работата на Банка за храна Македонија
скоро сите донации беа наменети за моите пријатели од
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„Порака“ и тоа и денес ме прави многу горд“, вели Христов.
Сознанието дека не се сами ги држи во „кондиција“.
Вмрежувањето со други граѓански организации исто
така им помага да обезбедат помош за ранливите категории граѓани.
„Благодарение на Цивика мобилитас ние се обединивме со останатите организации грантисти на оваа
програма, како Рурална Коалиција, ЛГБТ Јунајтед од
Тетово, споделуваме дел од помошта со Легис од Скопје,
но и со други членки на семејството на Цивика мобилитас. Тоа не прави горди и ни дава сила и мотив плус да
продолжиме да ја биеме битката – ама заедно!“, додава
Христов.
Банка за храна Македонија една деценија претставува
надеж и причина за насмевка кај луѓето кои се на работ
на егизстенција, светла точка со јасна цел и за следната
деценија.
Зборувајќи за идните планови, Христов е сигурен дека
Банката за храна Македонија „ќе биде Федерација на
банки за храна, составена од најмалку осум банки за
храна етаблирани и функционални во сите плански региони од државата со свои складишта, технички помагала и средства потребни за навремено и професионално
работење. Со доволно изградени човечки и технички
капацитети кои ќе можат да одговорат на сите предизвици и потреби да се помогне на значајна група сограѓани
во социјален ризик“, вели тој.
Посакуваме овие планови на Банка за храна брзо да
станат реалност. Зголемените капацитети ќе бидат на
огромна помош на оние кои најмногу имаа потреба од
ваква поддршка.
Среќен роденден Банка за храна!

ВЕСТИ

ОД ЦИВИКА
МОБИЛИТАС

Избрани новите акциски грантисти
Комисијата за избор на грантови на Цивика мобилитас
ги оцени пристигнатите пријави и додели седум грантови кои ќе ги спроведуваат вкупно 22 организации и тоа:
1. Здружение за унапредување на родовата еднаквост
АКЦИЈА ЗДРУЖЕНСКА Скопје во соработка со Институт за општествени и хуманистички науки и Здружение
Радика – ДЕ Дебар со проектот Родова димензија на политики во фокус – јакнење на резилиентност во пост-ковид период
2. Еколошко друштво ЗДРАВЕЦ 2002 Македонска Каменица во соработка со Здружение на пензионери на
Македонска Каменица и Здружение ГЛАС НА ЕДНАКВОСТА Македонска Каменица со проектот Дигитализација на социјалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица во руралните средини
3. Научна фондација СПИРОСКИ Скопје во соработка
со Здружение на граѓани Македонска медицинска студентска асоцијација - ММСА и Студентски организирана медицинска асоцијација СОМА, Штип со проектот
НФС – Дарителски регистар за коскена срцевина [НФСДРКС]
4. Здружение за дигитални иновации и трансформации ХАБ Скопје во соработка со Центар за економски
анализи Скопје, Здружение за поддршка со помош на
социјално исклучените и сиромашни лица ХРАНА ЗА
СИТЕ – БХМ Скопје и Асоцијација на специјализанти и
млади лекари Македонија – АСМЛ со проектот Make it
easy – воспоставување на прва краудфандинг платформа за граѓански иницијативи во Северна Македонија
5. Фондација НВО Инфоцентар во соработка со Здружение за локална демократија Центар на заедницата на
општина Струга и Здружение Регионален центар за соработка СПЕКТАР Крива Паланка со проектот Локални
инспекциски служби во интерес на граѓаните
6. Здружение на граѓани НЕКСУС – ГРАЃАНСКИ КОНЦЕПТ Скопје во соработка со Здружение за развој и
активизам „Аква“ Струга и Здружение за граѓански активизам и поттикнување на општествена одговорност
ХОРИЗОН ЦИВИТАС Скопје со проектот Мултикултурализам и радикализација: Нови пристапи кон старите
проблеми
7. Здружение ХЕЛСИНШКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА Скопје во соработка со Здружение ХОПС
– Опции за здрав живот Скопје и Здружение за правна
едукација и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. Прилеп
со проектот Интерсекциска дискриминација во С. Македонија
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Акциите на новите грантисти ќе се спроведуваат во 9
различни сектори и ќе опфатат теми за развој на граѓанското општество, родовите прашања, демократијата,
животната средина и природните ресурси, доброто
владеење, човековите права, образованието, науката и
истражувањето.
Со дел од проектите ќе се развива модел за јакнење на
граѓански/женски алијанси (платформи) за застапување на социо-економски политики на локално ниво
при закрепнувањето од пандемијата; ќе се формира
диспечерски центар и мобилен тим за обезбедување
на социјалните услуги за нега на стари и изнемоштени
лица во руралните средини; ќе се создадат алатки кои
ќе го зголемат обемот на донации за општествено релевантни иновативни проекти. Потоа, ќе се подобрува
функционалноста и транспарентноста на локалниот инспекциски надзор и ќе се поттикнува двонасочната комуникација со граѓанските организации и граѓаните воопшто; ќе се зајакнуваат меѓуетничките односи и ќе се
превенира радикализација преку креирање на систем
за врсничко учење. Со некои од акциите ќе се воспостави систем за мониторинг на политиките и легислативата
од областа на заштитата на дискриминацијата, со посебен фокус кон работата на новата Комисија за спречување и заштита од дискриминација итн.
Поддржаните акции во главно ќе се спроведуваат на
национално ниво, а дел на регионално и локално. Грантистите доаѓаат од пет региони и тоа од скопскиот, источниот, југозападниот, пелагонискиот и од североисточниот регион.
На повикот што беше отворен до 3 март 2021 г. пристигнаа 92 пријави на вкупно 195 граѓански организации,
фондации и медиуми. Од нив, 83 ги исполнија административните критериуми и беа доставени до Комисијата.

Доделени четири нови мали грантови за граѓанските
организации
Комисијата за избор на грантови ги оцени концептите
кои организациите ги поднесоа на повикот за мали акциски грантови на Цивика мобилитас (ЦМ-МАК-02).

Проектите на новите грантисти се однесуваат на деца,
млади и студенти, родови прашања, образование, наука, истражување и животна средина.

Во текот на шестиот квартал, односно од 01.10.2020 до
31.12.2020 беа доставени вкупно 58 апликации, од кои
четири организации добија мал грант и тоа:

Избраните организации се од различни региони на
земјата односно од скопскиот, полошкиот, југозападниот и вардарскиот и сите се грантисти на Цивика мобилитас за прв пат. Акциите ќе се спроведуваат на локално, регионално и национално ниво во период од шест
до девет месеци.

↗

Здружение на граѓани Центар за
Управување со Знаење Скопје за проектот
„Надминување на јазот во дигиталните
вештини на државната и јавната
администрација (е-Администрација)“;

↗

Здружение за заштита и одржлив развој
на животната средина Регионален зелен
центар Охрид за проектот „Младинско еко
лето“;

↗

Здружение Македонско-Хрватско друштво
Тетово за проектот „За чиста и здрава вода,
стоп на загадувањето на водата“ и

↗

Друштво за помош на лица со посебни
потреби ЗРАК за проектот „Умеам, можам,
креирам, творам“.

Вкупниот буџет на поддржаните акции во овој повик изнесува 1.226.100 денари.
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In memoriam

IN MEMORIAM

Замина Гоце Љубиновски
Граѓанските активисти со неверување ја примија веста за смртта
на Гоце Љубиновски, претседател на Центарот за одржлив развој
на заедницата од Дебар и долгогодишен активист. Љубиновски се
залагаше за праведно општество, а со неговата организација активно
работеа на подобрување на условите во локалните заедници, заштитата
на животната средина и други прашања. Неговите соработници ќе го
паметат како истраен борец за граѓанската кауза.
Гоце беше дел од големото семејство активисти на Цивика мобилитас.
Неизмерно сме тажни заради ова прерано заминување на нашиот
соборец но, веруваме дека се што направи како активист и како човек ќе
им биде инспирација на генерациите кои доаѓаат.

Почивај во мир Гоце
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