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Да се помогне тогаш кога е најпо-
требно, тогаш кога нема кој или 
кога никој друг не може толку брзо 
да ја даде помошта – ете за тоа беа 
наменети Ад хок грантовите на Ци-
вика мобилитас со кои 15 граѓански 
организации им излегоа во пресрет 
на потребите на нивните крајни ко-
рисници, граѓани на оваа земја. А 
брзата реакција понекогаш е пова-
жна од количината на помош. Овие 
грантови не беа големи според 
буџетот, ама им покажаа на оние на 
кои итно им беа потребни дека не-
кој мисли на нив и дека кризата во 
која се најде целиот свет можеме да 
ја пребродуваме заедно, чекор по 
чекор.

Оваа кратка брошура се осврнува 
на постигнувањата на корисниците 
на овие грантови. Во центарот на 
тие постигнувања се луѓето: жени и 
деца жртви на насилство, работни-
ците, учениците соочени со пробле-
мите за пристап до образование, 
младите, воспитувачите, сиромаш-
ните и маргинализирани по различ-
ни основи итн. Покрај другите, сите 
имаа една заедничка црта – беа 
особено погодени од кризата што ја 
предизвика Ковид-19.

Граѓанските организации брзо се 
мобилизираа, нивните контакти 
на терен им помогнаа да ги ви-
дат потребите на граѓаните и да ги 
„скројат“ активностите според тие 
потреби. Ова е нашиот начин да им 
оддадеме признание за брзата ре-
акција, за враќањето на вербата кај 
граѓаните дека може да се победи 
во оваа битка. Ова е признание за 
нивните постигнувања. 

ПОБРЗО НЕКОГАШ Е 
ПОДОБРО!

ШЕПАСТИ  
ЕНТУЗИЈАСТИ

ЕДНА МОЖЕ

РОМАЛИ-
ТИКО

ВАКЕ УП

КАЖИ  
ДОБРО

ХОПС

РУБИКОН

ИНТЕРАКТИВ

СУМНАЛ

МЗЗР

ЕДЕН

РУРАЛНА 
КОЛАИЦИЈА

КРИЗЕН  
ЦЕНТАР 
НАДЕЖ

РЕДИ

АСОЦИЈА-
ЦИЈА НА 

СТУДЕНТИ И 
ИНФОРМА-

ТИЧАРИ

„Цивика мобилитас е програма на Швајцарската агенција 
за развој и соработка (СДЦ) за поддршка на граѓанското 
општество во Македонија, која ја спроведуваат НИРАС 
од Данска, Македонскиот центар за меѓународна сора-
ботка (МЦМС) и ФЦГ од Шведска. Целта на програмата е 
општествените промени во Северна Македонија да бидат 
поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани 
и добра соработка со властите, што резултира со пот-
ранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управу-

вање како на централно, така и на локално ниво.



КРИЗЕН ЦЕНТАР 
„НАДЕЖ“

„БОРБАТА СО СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО НЕ 
ЗАВРШУВА СО ПОЧЕТОКОТ НА КРИЗНА 
СОСТОЈБА“

Пандемијата предизвикана од Ко-
вид-19, ги стави жените, жртви на 
семејно насилство, пред непремост-
лива препрека – како да го прија-
ват насилството кога насилникот 
е физички присутен? 

Кризниот центар „Надеж“, со овој 
проект ги охрабри жртвите на на-
силството да го пријават онлајн, 
преку социјалните мрежи (https://
www.facebook.com/crisiscenterhope) 
или на е-маил адресата sovet@
krizencentar.org. Зголемениот број 
пријави покажа дека ова бил вис-
тинскиот чекор за да им се излезе 
во пресрет на потребите на жртвите 
во новото, кризно време.

Со оние кои побараа помош работеа 
стручни лица, психолог, социјален 
работник и правник. Едукативните 
и психо-социјалните сесии, како и 
правните советувања беа организи-
рани преку телефон, таму каде што 
тоа беше можно или онлајн. 

Тимот на Кризен центар „Надеж“ 
има голем број потресни приказ-
ни за жртвите на насилство. Таква 
е приказната на младата (ГХ) на која 
и помогнаа да побегне од насил-

ството на роднините и да се врати 
кај нејзината мајка која живее над-
вор од земјата. 

Пандемијата ја „заробила“ во Маке-
донија, ИЈ, странска државјанка која 
дошла да го посети нејзиниот прија-
тел. Гостопримството се претво-
рило во насилство од кое ја спасил 
тимот на КЦ „Надеж“. Во ваквите ин-
тервенции биле вклучени и Центри-
те за социјална работа, инспектори-
те од Министерството за внатрешни 
работи и амбасадата на земјата чија 
државјанка била жртвата.  

Едукацијата и советувањата ги 
охрабруваат жртвите да започ-
нат постапки против насилници-
те. Ова е најдобриот начин за излез 
од магичниот круг на насилство. За-
вршувањето на постапките овозмо-
жува да се работи и со жртвите но, 
и со насилниците. КЦ „Надеж“, во 
своето засолниште за жртви на се-
мејно насилство згрижи 16 жени и 
деца додека траеше проектот на 
Цивика мобилитас. Од нив, шест 
жени поднесоа кривична пријава 
против насилниците, а од Центри-
те за социјална работа беа предло-
жени мерки за заштита.

11. мај – 11 август 2020 година

поголем број 
пријави во однос 
на претходното 

тримесечие

115.482 МКД

30%

лица добиле стручна 
помош и советување

232

жени и деца 
биле згрижени во 

засолништето на КЦ 
„Надеж“

16

лица добиле 
психолошко и правно 

советување 

73

https://www.facebook.com/crisiscenterhope
https://www.facebook.com/crisiscenterhope
mailto:sovet%40krizencentar.org?subject=
mailto:sovet%40krizencentar.org?subject=


МАКЕДОНСКО 
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА 
ЗАШТИТА ПРИ 

РАБОТА 

„ПОДДРШКА НА РАБОТНИЦИТЕ И 
РАБОТОДАВАЧИТЕ ВО УСЛОВИ НА 
ПАНДЕМИЈА“

Пандемијата не прави статусни раз-
лики, па работниците и работодава-
чите се најдоа подеднакво на удар 
на Ковид-19. Затоа, Македонското 
здружение за заштита при работа 
(МЗЗР) обезбеди советодавна по-
мош и поддршка за двете категории. 

Со поддршка на стручно лице за 
безбедност при работа, МЗЗР вос-
постави телефонска линија и 
електронска пошта за да им олес-
ни на работниците и работодава-
чите давајќи им советодавна под-
дршка и консултации. За да стигне 
информацијата до што поголем број 
работници и работодавачи, МЗЗР 
објави информативен банер на 
својата веб страна и на социјални-
те медиуми. Покрај тоа, услугите на 
канцеларијата за советодавна по-
мош беа промовирани и на шесте 
јавни (онлајн) дебати. 

Тимот на МЗЗР достави две барања 
до Министерство за труд и со-
цијална политика кои се однесува-
ат на почитувањето на законските 
обврски за безбедноста и здравјето 
при работа. Заедно со социјалните 
партнери, експерти и стручњаци од 
оваа област, до донесувачите на од-

луки доставија иницијатива и пред-
лог уредба поврзана со Ковид-19 и 
професионалните заболувања на 
работно место. Доставените ини-
цијативи треба да послужат како 
предлози за унапредување на закон-
ската рамка за безбедност и здравје 
при работа. Министерство за труд и 
социјална политика ги поздрави до-
ставените предлози и посочи дека 
ќе бидат земени во предвид при 
подготовка на новиот Закон за ра-
ботни односи и Законот за безбед-
ност и здравје при работа.

Проектниот тим во соработка со 
стручно лице од оваа област под-
готви образовен модул наменет 
за работниците и работодавачите 
од услужниот сектор.  Едукативното 
видео е достапно на: https://www.
youtube.com/watch?v=0JosFjg7oGA

Проектниот тим прави напори го 
овозможи понатамошното функ-
ционирање на советодавната 
канцеларија за да се обезбеди 
поддршка и на работниците, рабо-
тодавачите, стручните лица по без-
бедност при работа и докторите по 
медицина на труд.

22 април – 22 јуни 2020 година

различни иницијативи 
и акти до донесувачите 

на одлуки

96.999 МКД

4

совети на работници 
чии работнички права 

се прекршени 

63

едукативен модул
1

препораки за 
21 компанија за 
спроведување на 

мерките и уредбите на 
владата во услови на 

пандемија 

21

https://www.youtube.com/watch?v=0JosFjg7oGA
https://www.youtube.com/watch?v=0JosFjg7oGA


ЗДРУЖЕНИЕ 
НА ГРАЃАНИ 
„РУБИКОН“ 

„РАСТЕМЕ СО ПРОМЕНИТЕ“

Малите групни домови (МГД) во 
Македонија згрижуваат 37 деца 
без родители и родителска грижа. 
За нив се грижат 43 вработени, 24 
часа дневно, седум дена во недела-
та. Ковид-19 ја промени општата 
атмосфера во МГД. Времето на 
децата беше неквалитетно структу-
рирано, се зголеми анксиозноста, 
се појавија агресивни испади, ко-
муникацијата не беше соодветна, 
зачестија конфликтните ситуации и 
емоционалните празнења. Здрав-
ствената заштита се одвиваше само 
за итни состојби, не и за хронични 
растројства во емоции и поведение. 
Затоа, на вработените им  беше 
потребно јакнење на вештините 
за превенција и справување со 
ризични ситуации. 

Со поддршката на Цивика моби-
литас ситуацијата се подобри. 
Грижата за децата згрижени во се-
дум Мали групни домови во Скопје, 
Берово, Штип и Кавадарци беше 
унапредена. Тоа обезбеди квали-
тативна промена во однесување-
то на децата корисници и во општа-
та атмосфера во семејните куќи. Со 
користењето иновативни методи 
во воспитната работа беше соз-
дадена можност за унифицирано 
постапување во тимското работење 
во ризични ситуации. Вработените 
си ја зајакнаа самодовербата при 

постапувањето, интервенциите и 
справувањето со тековните предиз-
вици во секојдневното функциони-
рање со децата згрижени во Малите 
групни домови.  

Дел од вработените за прв пат се 
вклучија во обуки за меки вешти-
ни, досегашните обуки им биле од 
стручен аспект и наменети главно 
за стручните работници. СОС ли-
нијата е првото искуство на вра-
ботените од МГД, што овозможува 
советодавна и психосоцијална под-
дршка 24/7, особено во ризични мо-
менти во работата со корисниците 
(децата). 

Ваквиот пристап овозможи да се 
зајакне психолошкиот механи-
зам на децата за справување со 
негативни емоции. Покрај тоа, 
создадена е можност за одговор на 
потребата на децата за емоционал-
но поврзување со возрасните. Пси-
хо-социјалната поддршка и сове-
тодавните разговори продолжија 
и по завршување на проектот. 
СОС линијата функционира те-
ковно. 

„Рубикон“ при спроведувањето со-
работуваше со Министерството за 
труд и социјална политика, Центри-
те за социјални работи во  Скопје, 
Штип, Кавадарци и Берово. 

11 мај – 11 септември 2020 г.

унапредени програми 
и процедури за 

работење во услови на 
криза

98.000 МКД

над 90 менторски 
средби

90

работилници за 
зајакнување на 
компетенциите

11

групи средби за 
психосоцијална 

поддршка в 
работењето

10



РУРАЛНА 
КОАЛИЦИЈА 

„КОВИД-19 И ГЛАСОТ НА ЖЕНАТА ОД 
РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ“

На почетокот на пандемијата, Рурал-
на коалиција добиваше голем број 
повици од жените од руралните 
средини. Тие беа особено погодени 
од кризата. Го носеа целиот товар 
во домаќинството, притисокот од 
семејството и од заедницата беше 
голем, а сепак, беа безгласни во 
јавноста, всушност никој не знаеше 
за проблемите со кои се соочуваа.  

Тоа беше една од целите што си ги 
постави Рурална коалиција, да ја ос-
вести јавноста за проблемите на 
руралната жена во услови на пан-
демија. Преку новинарска сторија 
и видео кои ги вклучија изјавите 
на неколку жени граѓаните увидоа 
дека жената од рурална средина до-
бива многу помалку информации 
за разлика од жителите во урбани-
те средини, нејзе нема коj да и ги 
чува децата за време на пандемиjа 
ниту пак може да добие потврда со 
што ќе биде опфатена со мерката на 
Владата за отсуство од работа зара-
ди грижа за децата до 10 годишна 
возраст, таа најчесто нема возач-
ка дозвола за да оди во град сама 
доколку има симптоми на Ковид-19, 
во селото каде што живее најчесто 
нема амбуланта, а таа, многу чес-
то, нема здравствено ниту пак пен-

зиско и инвалидско осигурување. 
Жените од руралните средини имаат 
минимални економските приходи, 
електронската писменост е ниска, а 
дополнителен товар е подучување-
то на децата во домашни услови, 
ограниченото движење и затворе-
ните пазари.

„Беше вистински предизвик да ги 
убедиме жените да ја пренесат нив-
ната порака во видео порака со 
оглед на тоа што се интровертни 
и тешко комуницираат со поширо-
ката jавност“, вели Лилјана Јоноски, 
извршна директорка на Рурална ко-
алиција. Според неа, особено било 
тешко да се наjде етничка Албан-
ка коjа би зборувала за нејзините 
предизвици во време на Ковид-19. 
Ова упатува на стигаматизациjата 
каj оваа етничка заедница што се 
одрази на состав на жените кои што 
беа дел од видеото. 

Благодарение на зголемувањето на 
видливоста, две од жените кои беа 
дел од видеото добија вработување, 
а Рурална коалиција доби продолжу-
вање на проектот од други донато-
ри, со последователни активности 
за економското jакнење на жената 
од руралната средина. 

22 април – 22 јули 2020 година

до повеќе од 5000 
граѓани стигнаа 

информациите за 
предизвиците со кои 

се соочуваат жените од 
руралните средини 

121.600 МКД

5000

подготвена психолошка 
анализа со совети

две жени беа 
вработени по онлајн 

кампањата

2



ЗДРУЖЕНИЕ 
СУМНАЛ

„ВИРТУЕЛНА УЧИЛНИЦА ЗА ПОДДРШКА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИТЕ 
ОБВРСКИ КАЈ УЧЕНИЦИ РОМИ ОД ПРВО ДО 
ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19“

„Технологијата доби поголема моќ 
и значење за непречено спрове-
дување на воспитно-образовниот 
процес“, велат од Сумнал, зборувајќи 
за мотивот да го спроведат проектот 
со скратено име „Виртуелна училни-
ца“. „Иако е период на пандемија 
и човечките животи се загрозени, 
правиме сериозни напори да не 
биде занемарено образованието 
на децата, особено на децата од 
маргинализираните групи“, велат 
тие.  

Со поддршката на Цивика мо-
билитас, Сумнал организираше 
три виртуелни училници и тоа 
по една за прво и второ и трето и 
четврто одделение и една за петто 
одделени во кои секојдневно под-
дршка добиваа 26 ученици Роми 
од Битола. „Интересот за посета на 
часовите беше огромен, не само кај 
учениците Роми. Среќни сме што 
ги поттикнавме децата да учат, 
а родителите да бидат дел од тој 
процес“, велат од Сумнал.  

„Од особена важност е децата Роми 
од I-V одделение да имаат постојана 
поддршка од стручни лица. Тие им 
помагаа на децата да ги надминат 
тешкотиите со некои од предметите, 

а во исто време ја поттикнуваа нив-
ната креативност“, велат од Сумнал 
и додаваат дека ова им помогнало 
на децата да си ги збогатат знаења-
та и да си ги подобрат можностите 
за понатамошното образование. 
Особено е значајна промената во 
начинот на размислување, од-
говорноста кон завршување на 
училишните и домашните зада-
чи, промената на погледите кон 
училиштето и знаењето. Тоа може 
да се види и од интересот за одржу-
вање на часовите и по завршување-
то на школската година.  

За да се реализираат активностите 
во најдобар интерес на учениците, 
Сумнал соработуваше со уште три 
граѓански организации од Битола 
и тоа: Интерактив, Европска гледна 
и Волвокс од Битола. Тие помогнаа 
во идентификацијата на родители-
те и учениците и за анкетирање-
то. Општина Битола и основните 
училишта „Ѓорѓи Сугарев“ и „Св. 
Климент Охридски“ како и НУУБ „Св. 
Климент Охридски“ несебично по-
могнаа за реализацијата на проек-
тот и обезбедија соодветен наста-
вен кадар. Но, најдрагоцена беше 
соработката на родителите и уче-
ниците.

10. мај – 10 јули 2020 година

99.000 МКД

Три виртуелни 
училници

Секојдневна поддршка 
за 26 ученици Роми

26

Зголемена одговорност 
кај учениците и 

позитивен став кон 
учењето

Соработка со три 
граѓански организации

3



ХОПС – ОПЦИИ ЗА 
ЗДРАВ ЖИВОТ

„ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ПОМОШ НА 
МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ“

Маргинализираните заедници, 
особено оние со кои контактира 
ХОПС беа под силен притисок 
од последиците на пандемија-
та. Луѓето кои употребуваат дроги 
и нивните семејства, сексуалните 
работници и нивните семејства и 
децата кои употребуваат дроги и 
нивните семејства секојдневно се 
соочуваа со предизвикот да обез-
бедат храна, основни средства 
за хигиена и превенција од Ко-
вид-19. Со поддршката обезбедена 
од Цивика мобилитас, ХОПС им из-
лезе во пресрет на овие луѓе и нив-
ните основни потреби и им додели 
78 пакети со хуманитарна помош 
со што поддржа повеќе од 200 
маргинализирани и социјално 
загрозени лица. 

Оваа помош придонесе да се на-
малат економските последици, а на 
луѓето им помогна полесно да ги 
преживеат кризните денови. Ти-
мот на ХОПС водеше сметка за усло-
вите во кои живеат овие маргинали-
зирани луѓе и пакетите ги креираше 
специфично за секоја од групите. 
Особено беше важно дали луѓето 
имаат услови за готвење, санитарни 
услови или живеат без елементарни 

услови, односно на улица. Покрај 
храната, и продуктите за хигиена 
беа прилагодени на уловите во 
кои живеат корисниците на по-
мошта. За време на доставувањето 
на помошта, теренските соработни-
ци им ги пренесуваат основните 
информации и совети за зашти-
та од Ковид-19 како и информации 
за активните мерки на владата. Ова 
им помогна на луѓето подобро да се 
заштитат себе и своите блиски.  

Благодарение на оваа хуманитарна 
акција, релациите со организа-
цијата ги обновија шестмина ко-
рисници. Тие пријавија дека нивна-
та егзистенција е влошена. За дел од 
нив, кои имаа потреба, ХОПС обез-
беди придружба во здравствена 
установа, поднесе претставки до 
јавен обвинител, им помогна во 
прибирање документација итн.    

ХОПС воспостави соработка со Здру-
жението за заштита на животните 
и животната средина – ЕДЕН, исто 
така грантист на Цивика мобилитас. 
Соработката им донесе 48 вегански 
оброци кои беа доставени до марги-
нализираните групи со кои работи 
ХОПС. 

11. мај – 11 јуни 2020 година

Дистрибуирани 78 
пакети со храна и 

хигиенски производи

90.386 МКД

78

Поддршка за над 200 
маргинализирани лица

200

Воспоставена соработка 
со ЕДЕН

Обновена поддршката 
за шестмина 

корисници на услугите

6



ЗДРУЖЕНИЕ 
АСОЦИЈАЦИЈА 

НА СТУДЕНТИ И 
ИНФОРМАТИЧАРИ

„ПЛАТФОРМА COVID19.MK“

Асоцијацијата на студенти и ин-
форматичари од Скопје со своето 
знаење и информатички вештини 
во екот на пандемијата со КОВИД-19 
успеа, на начин својствен за нив, да 
му се спротивстави на коронави-
русот. Тие ја создадоа платформата 
COVID19.MK наменета за граѓани-
те, бизнис заедницата, државни-
те институции и јавните прет-
пријатија на РС Македонија преку 
која детално беа презентирани сите 
информации поврзани со состојбата 
со КОВИД-19 во нашата земја. 

На платформата секојдневно беа 
ажурирани податоците за панде-
мијата, беа објавени новите мерки и 
одлуки на Владата, како и извештаи-
те од Министерството за здравство 
поврзани со коронавирусот. Инфор-
мациите беа филтрирани по кате-
гории како: пол, возраст, општини, 
итн.

Со оваа алатка јавноста секојднев-
но беше детално и точно инфор-
мирана. На страната беа поставени 
и важните телефони, како броеви-
те на Центрите за јавно здравје, 
„Ало Докторе“, дежурни аптеки, 
достава на храна и други услуги. 

Дополнително, активирано беше 
и автоматско известување пре-
ку електронска пошта за повеќе од 
илјадници граѓани ширум земјата. 

Асоцијацијата на студенти и инфор-
матичари ги искористи можностите 
на новите технологии и редовно го 
анализираше ширењето на вирусот, 
а преку платформата COVID19.MK ги 
презентираше деталните анализи 
со цел поголема информираност на 
граѓаните во борбата со КОВИД-19.

Во рамки на акцијата COVID19.MK 
здружението Асоцијација на студен-
ти и информатичари оствари успеш-
на соработка со Министерството за 
здравство, Мој термин, Центарот за 
јавно здравје и Владата на РСМ.

22 април – 22 јули 2020 година

COVID19.MK брои 40.000 
уникатни кликови на 

месечно ниво и повеќе 
од 25.000 корисници

130.000 МКД

40.000

На дневно ниво во 
просек информациите 
пристигнуваа до 10.000 

граѓани

10.000

Билансот за Ковид-19 
дистрибуиран до 

повеќе од 1.200 меил 
адреси ширум РСМ

1200

Компјутерска паметна 
анализа. Изработка на 
податочен приказ на 

новозаболени со 95% точност

95%

https://covid19.mk/
https://covid19.mk/


ЗДРУЖЕНИЕ  
ВАКЕ УП ЕПСИХОЛОГ.МК

Тимот млади ентузијасти од здруже-
нието „Ваке Уп“ за време на панде-
мијата со коронавирус ја препознаа 
потребата од психолошка поддрш-
ка за граѓаните на РС Македонија 
и создадоа креативно решение за 
овој предизвик.

За таа цел ја креираа првата мулти-
функционална веб платформа во 
нашата земја за обезбедување он-
лајн психолошка помош - Е-пси-
холог. Платформата има можност 
за избор на психолог и закажу-
вање сесија според потребите на 
корисникот, односно видео сесија 
со психолог, чет сесија со психолог 
каде корисникот останува анонимен 
и видео групна сесија. 

Станува збор за безбедно место 
пред сè за превенција од ширење 
на вирусот но, и место каде граѓани-
те можеа да зборуваат за своите сос-
тојби со стручно лице од удобноста 
на нивниот дом. 

„Ваке уп“ обезбедија платформа на 
која психолозите можеа да сорабо-
туваат и да организираат меѓусебни 
групни сесии за подобрување на 
сопствените сеанси како и психо-
лошки услуги 24/7 во текот на це-

лата година.

Во рамки на акцијата „Епсихолог.
мк“, „Ваке уп“ оствари соработка со 
Асоцијацијата на студенти и ин-
форматичари – Скопје и Комора-
та на психолози на Македонија.

„Со овој проект овозможивме по-
лесно пронаоѓање на психијатриска 
помош во време на пандемија. Исто 
така успеавме да креираме реше-
ние достапно за сите заедници на 
територијата на нашата држава, кое 
е од голема корист за граѓаните без 
поделба по ниеден основ. Проектот 
МОЈПСИХОЛОГ (epsiholog.mk) е се 
уште на самиот старт, но нашиот тим 
е сигурен дека оваа платформа веќе 
донесе револуционерни промени 
во работењето на многу психолози, 
а исто така го олесни и пристапот до 
нивните услуги, Александар Ѓорги-
евски, претседател на „Ваке уп“.

22 април - 22 јуни 2020

Е-сесиите ги заштитија 
корисниците и 

докторите од Ковид-19

120.000 МКД

COVID-19

нови активисти се 
приклучија на „Ваке уп“

15

Соработка со 3 
психолози

Реализирани 20 сесии 
за еден месец

20

3

https://www.epsiholog.mk/
https://www.epsiholog.mk/


ЕДНА МОЖЕ!
ЗАЕДНО ВО СЕ! – СОЛИДАРНОСТ, 
ЕМПАТИЈА, СПОДЕЛУВАЊЕ

„Заедно во се! – солидарност, 
емпатија, споделување“ е акција 
реализирана од здружението „Една 
може!“ наменета за жени од ран-
ливи категории, со акцент на са-
мохрани мајки, членки од еднороди-
телски семејства, жртви на семејно 
насилство и жени останати без при-
ходи поради вонредната состојба 
со КОВИД-19. 

Тимот на „Една може! во неколку 
месеци и во време на пандемија, 
ги информираше, насочи, поддржи, 
предупреди и придонесе кон обез-
бедување различни услуги за оваа 
ранлива категорија граѓани. 

Беа мапирани најзагрозените се-
мејства за кои беа обезбедени сани-
тарно-хуманитарни пакети, а беше 
спроведена и онлајн кампања за 
заштита и превенција од Ковид-19.

Жените од ранливите категории беа 
информирани за Владините и не-
владините мерки кои може да ги 
користат како: СОС линија за жртви 
на семејно насилство, бесплатна 
правна помош, помош за пазарење, 
мобилни тимови на Јавната уста-
нова  меѓуопштински центар за со-

цијална работа, мерки кои законски 
им се достапни и слично.

„Една може!“ им обезбеди и под-
дршка при аплицирање за Вла-
дини мерки како пишување на 
барања, списоци  на документи за 
апликации, контакт со инспекциски-
те служби за непостапување по ба-
рањата за мерките за целната група.

Со оваа акција здружението за прв 
пат спроведуваше активности и 
надвор од Скопје, во целата земја 
во градските и руралните средини.

Во рамки на акцијата „Заедно во се! 
– солидарност, емпатија, споделу-
вање“, „Една може!“ обезбеди сора-
ботка со Мировен корпус, Британ-
ската амбасада и здруженијата ЕДЕН 
и Легис.

22 април – 22 јули 2020

Мапирани 100 
најзагозени семејства 

и дефинирани нивните 
потреби

100.000 МКД

100

Поделени 100 
санитарно-

хуманитарни пакети

100

40 објави на социјални 
мрежи за превенција 

од КОВИД-19

40

Поддржани 50 апликации 
за користење Владини 

мерки за еднородителски 
семејства

50



ЗДРУЖЕНИЕ  
ЕДЕН

ПРОМЕНИ ЈА ИСХРАНАТА, ПРОМЕНИ ГО 
СВЕТОТ!

Балансирани висококвалитетни ве-
гански оброци беа дистрибуирани 
на ранливи групи граѓани со акција-
та „Промени ја исхраната, проме-
ни го светот“. Здружението „ЕДЕН“ 
во време на КОВИД-19 на терито-
рија на град Скопје обезбеди 700 
здрави оброци за самохрани мајки, 
стари лица во социјален ризик, бега-
лци, Роми, трансродови лица, сексу-
ални работници, корисници на дро-
ги и бездомни лица.

Паралелно со активностите на те-
рен на социјалните мрежи беше 
спроведена едукативна онлајн 
кампања за поврзаноста помеѓу 
исхраната и актуелната пандемија, 
исхраната и уништувањето на жи-
вотната средина, исхраната и матри-
цата на злоупотреби во опшеството. 

Објавите на Фејсбук за делење на 
вегански оброци ги поттикна граѓа-
ните да се вклучат во оваа акција 
и да обезбедат храна за лицата од 
социјално загрозени категории. Со-
лидарноста и хуманоста во нашето 
опшество беа покажани на дело. 
Благодарение на индивидуални до-
нации беа дистрибуирани 98 обро-
ци.

Постигнатите резултати здружение-
то ги презентира и преку македон-
ските медиуми, подигнувајќи ја свес-
та за веганскиот начин на живот, но 
и потребата од здрав оброк за овие 
граѓани во време на криза со коро-
навирусот.

Во рамки на акцијата „Промени 
ја исхраната, промени го светот!“, 
здружението „ЕДЕН“ оствари сора-
ботка со здруженијата „Една може!“, 
„ЛЕГИС“, „Заштита на правата на де-
тето“, „Амбрела“, Стар-стар “, „Хума-
ност“, „Трансформа“ и „ХОПС“.

„Освен што придонесовме наши 
сограѓани од ранливи категории 
да имаат здрав и вкусен оброк кој 
истовремено има најмал негати-
вен ефект врз животната средина, 
најголем дел од корисниците беа 
пресреќни што воопшто некој се 
сетил на нив бидејќи често се чув-
ствуваат невидливи и отфрлени од 
општеството во целост. Овие акции 
се можност да презентираме веган-
ски начин на живот со кој се трудиме 
да постигнеме домино ефект од кој 
корист ќе имаат сите – и животната 
средина и животните, а најмногу чо-
векот“, Драгана Велковска, претсе-
дателка на здружението ЕДЕН.

11 мај - 11 јули 2020 година

Вегански оброци за 
ранливите групи на 

граѓани

100.000 МКД

700

Видливост во 9 медиуми 
во РСМ

9

Фејсбук: Индивидуални 
+20.000 корисници

5 спонзорирани 
објави  – досег 45.000 

корисници

45.000

20.000



ЗДРУЖЕНИЕ 
ИНТЕРАКТИВ – 

БИТОЛА

ПРИМЕНА НА ИТ АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ВО ФУНКЦИЈА 
НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И МОТИВАЦИЈА 
НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО 
ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19

Пандемијата со коронавирусот 
предизвика луѓето да чувствуваат 
вознемиреност, страв и  загриже-
ност од постојаното менување на 
ситуацијата со вирусот. Ова влијае-
ше на менталното здравје кај мла-
дите луѓе генерално, но состојбата 
во руралните средини од Пела-
гонискиот регион, претставуваше 
„повик“ за акција за здружението 
„Интерактив“. 

Свесни за предизвиците во овој ре-
гион преку едукација, работилници 
и средби со млади луѓе на возраст 
од 18-25 години, како и разговори со 
психолог и социолог, тие поттикнаа 
позитивна промена. Благосостој-
бата кај младите луѓе во руралните 
средини беше постигната преку ко-
ристење на ИТ алатки за комуни-
кација.

Оналјн сесиите со стручни лица 
како методи за справување со стрес, 
спортски активности, читање книги, 
разговор итн., влијаеа позитивно 
за психичкото здравје кај жите-
лите. Беа одржани и интерактивни 
онлајн работилници на кои беа збо-
гатени нивните знаења, искуства и 
компјутерски вештини. 

Учесниците од руралните средини 
стекнаа знаење за користење на 
онлјан платформата ЗООМ, учеа 
за вештините на јавен говор и на-
стап, личен менаџмент и менаџмент 
на време. Изработија и видео од 
една минута со порака до сите мла-
ди за зачувување на менталното 
здравје.

Генерално, во руралните средини 
во Пелагонискиот регион беше по-
крената свеста за Ковид-19 помеѓу 
младото население, со што се пре-
венираше ширењето на вирусот.

Во рамки на акцијата „Примена на 
ИТ алатки за комуникација во функ-
ција на психо-социјална поддршка 
и мотивација на младите луѓе во 
руралните средини во Пелагониски-
от регион во време на КОВИД-19“, 
здружението „Интерактив“ оствари 
соработка со општините Новаци и 
Могила, општина Битола и ЦОЕУ 
Јане Сандански- Битола и СОУ 
Таки Даскалот од Битола

1 мај - 30 јуни 2020 година

104 учесници на онлајн 
средби

90.500 МКД

104

3 средби со социолог 
вкупно 83 учесници

83

2 средби со психолог 
вкупно 57 учесници

57

Онлајн дружење на 
младите 52 учесници

52



ЗДРУЖЕНИЕ  
КАЖИ ДОБРО НЕМА НИ ВИНОЖИТО БЕЗ ДОЖД

Пандемијата предизвикана од Ко-
вид-19 со секавична брзина го про-
мени живеењето во секој аспект. 
Новата реалност донесе денови на 
карантин, неизвесност и страв од 
непознатото. 

Секој ден беше обоен во сиво. Се-
пак, здружението „Кажи добро“ пре-
ку својата акција „Нема ни виножито 
без дожд“ внесе боја во секојдне-
вието на жителите на с. Лабу-
ништа и градот Струга.

Деца од Струга, на различна во-
зраст, цртаа виножита кои потоа ги 
закачуваа на своите прозорци за да 
им го разубават денот на случајните 
минувачи. Активност која предиз-
вика радост во домовите на малите 
уметници, но и на пасивните учес-
ници. 

За посреќно општество беа израбо-
тени и флаери со позитивни пораки 
за борбата против Ковид-19, кои беа 
дистрибуирани со помош на локал-
ните поштари.

„Кажи добро“ обезбедија поддршка 
за учениците преку образовни па-
кети со потребни материјали за сле-
дење на онлајн наставата. 

Доделени беа и пакети со средства 
за дезинфекција , со што директно 
влијаеа и врз подигнување на свес-
та и заштита на здравјето на населе-
нието.

Акцијата „Нема ни виножито без 
дожд“ оствари одлична соработка 
со наставниците по ликовно обра-
зование во општина Струга, члено-
вите на кризните штабови во Струга 
и поштата од општина Струга. 

„Нашата цел беше преку цртањето 
виножита на прозорците да придо-
несеме кон поведра атмосфера за 
оние кои одат на работа, но и воо-
пшто во семејствата. За време на 
акцијата едно од децата ми рече: 
„Го нацртав ова виножито затоа 
што сакам сите луѓе на светот да се 
среќни кога ќе го видат на прозоре-
цот“, сигурна сум дека граѓаните на 
Струга беа. Изненадена сум бидејќи 
во едно од најпогодените места од 
вирусот наидовме на воодушеву-
вање и голема желба за соработка“, 
Асмира Башкими, Претседателка на 
здружението „Кажи добро“.

22 април - 22 мај 2020 година

семејства вклучени 
во акцијата: 90 

с.Лабуништа и 30 од 
Струга

65.789 МКД

120

120 флаери со позитивни 
вести на македонски и 

албански јазик

120

Споделени 80 
позитивни пораки 

преку меил, Вибер и 
Фејсбук

Обезбедени пакети за 
дезинфекција

80



ЗДРУЖЕНИЕ  
РЕДИ

СТОП ЗА ШИРЕЊЕТО НА КОВИД-19! 
КРЕИРАНИ ОКОЛНОСТИ ЗА БОРБА 
ПРОТИВ КОРОНА

Немањето пристап до вода, неин-
формираноста и недостатокот од 
заштитна опрема за превенција од 
Ковид-19, се реални предизвици за 
жителите во ромските заедници во 
Битола и Прилеп. Глобална криза 
со локални проблеми за граѓаните 
и една организација која се справи 
со нив. 

Здружението Иницијатива за еко-
номски развој на Ромите – РЕДИ 
со овој проекти, обезбеди вода 
за ромското население во Битола 
преку изградба на јавна чешма. И 
во општина Прилеп ситуацијата е 
слична но, за жал покомплицирана. 
Непостоењето на водоводна мрежа 
во ромските заедници ги спречи да 
инсталираат јавна чешма, но не и да 
му се обратат на градоначалникот 
Илија Јовановски. Проблемот беше 
адресиран на вистинско место и во 
вистинско време и веќе се работи на 
обезбедување средства од општина 
Прилеп за инсталирање водоводна 
мрежа. 

Во Битола и Прилеп, претставници-
те на здружението дистрибуираа 
заштитни маски и ракавици по-
меѓу ромското население. Преку 

дистрибуција на флаери беа инфор-
мирани за економските мерки доне-
сени од Владата на РС Македонија и 
како да се заштитат од коронавиру-
сот. Преку контакт центарот на РЕДИ 
им беше овозможена техничка под-
дршка.

Здружението „РЕДИ“, преку програ-
мата Ромактед, а со поддршка на Ци-
вика мобилитас, оствари соработка 
со општините Прилеп и Битола, ЈП 
Водовод во Прилеп и Битола. Преку 
соработка со граѓанското движење 
АВАЈА им беше олеснет пристапот 
на терен во ромските заедници.

„Општата цел на акцијата беше при-
донес со создавање на заштитна 
околина за превенција од ширење-
то на КОВИД-19 во ромските заед-
ници на Битола и Прилеп, што ја по-
стигнавме. Посебно сме горди што 
тимот за спроведување на акции 
беше координиран од 2 жени Ром-
ки. Дополнително по оваа акција 
ромското население во Битола ја 
смени перцепцијата за невладиниот 
сектор“ - Асиб Зекир, програмски ме-
наџер во РЕДИ.

11 мај – 11 јули 2020 година

1000 заштитни маски 
и ракавици за 300 

ромски семејства во 
Битола и Прилеп

80.000 МКД

1000

Изградба на јавна 
чешма во Битола

Дистрибуција на 
информативни флаери

Иницијатива за системско 
решение на проблемот 
со водоводна мрежа во 

Прилеп



ИНСТИТУТ ЗА 
ИСТРАЖУВАЊЕ 

И АНАЛИЗА 
НА ПОЛИТИКИ 
РОМАЛИТИКО 

ХУМАНИТАРНА ПОМОШ ПРЕКУ СИСТЕМ 
НА МОНИТОРИНГ И КООРДИНАЦИЈА ЗА 
ДОНАЦИИ ВО РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА

Обезбедување навремена распре-
делба на хуманитарна помош во 
ромските заедници на целата тери-
торија на РС Македонија за време 
на пандемијата беше целта на ак-
цијата „Хуманитарна помош пре-
ку систем на мониторинг и коор-
динација за донации во ромската 
заедница“. 

Здружението Ромалитико од Скопје 
за два месеци создаде онлајн сис-
тем со кој беа мапирани ром-
ските семејства каде помошта е 
најпотребна. 

Во соработка со повеќе од 30 ром-
ски граѓански организации и 20 
индивидуалци препознатливи 
помеѓу населението во 17 општи-
ни се обезбедија информации за 
загрозените граѓани и потребната 
хуманитарна помош во борбата со 
Ковид-19. 

Набрзо, преку системот беше кон-
статирано дека ромската заедница 
во Велес живее во многу лоши 
услови и нивната социо-економска 
положба е исклучително тешка. Во 
оваа општина, со активностите беа 
опфатени 160 семејства. 

Во текот на акцијата беше обезбеде-
на помош во прехранбени и хиги-
енски продукти за повеќе од 200 
граѓани од ромската заедница за-
фатени од кризата од коронавирус.

Во рамки на акцијата „Хуманитарна 
помош преку систем на мониторинг 
и координација за донации во ром-
ската заедница“, здружението „Ро-
малитико“ оствари соработка со 
граѓанската иницијатива Аваја и 
општина Велес.

„Со акцијата и воспоставената со-
работка со општина Велес преку 
граѓанската иницијатива Аваја ус-
пеавме да обезбедиме и директна 
парична помош за две ромски се-
мејства кои присуствуваа на онлајн 
локален дијалог организиран од 
општината на кој присуствуваше 
и Аце Коцевски, градоначалникот 
на Велес. Исто така, на дебатата по 
предлог на ромските граѓани од Ве-
лес, беше издејствувано лицата кои 
продаваат на пазар да се ослободат 
од таксата за вкупно 6 месеци“, Ел-
вис Шаќири, извршен директор на 
„Ромалитико“.

22 април - 22 јуни 2020 година

Онлајн систем достапен 
на https://www.

romalitico.org/index.
php/mk/covid-19/mapa-

donacii

63.990 МКД

Соработка со 30 ромски 
ГО и 20 индивидуалци за 
мапирање на населението

50

160 хигиенски пакети 
за ромската заедница 

во Велес

Прехранбени и 
хигиенски продукти за 
200 ромски семејства

200

160

https://www.romalitico.org/index.php/mk/covid-19/mapa-donacii
https://www.romalitico.org/index.php/mk/covid-19/mapa-donacii
https://www.romalitico.org/index.php/mk/covid-19/mapa-donacii
https://www.romalitico.org/index.php/mk/covid-19/mapa-donacii


ШЕПАСТИ 
ЕНТУЗИЈАСТИ

ПОМОШ ЗА БЕЗДОМНИТЕ И РАНЛИВИ 
БИТИЈА АФЕКТИРАНИ ОД КОВИД-19

„Помош за бездомните и ранливи 
битија афектирани од КОВИД-19“ е 
успешно спроведена акција на здру-
жението „Шепасти ентузијасти“ која 
во својот фокус ги става животни-
те, но овој пат и семејствата сериоз-
но погодени од пандемијата. 

Со помош на оваа акција за без-
домните животни беше обезбедена 
храна преку хранилки поставени 
на територија на град Скопје. Хра-
нилките беа поставени на фреквент-
ни локации во општините Ѓорче 
Петров, Кисела Вода, Карпош и 
Гази Баба со за да може редовно да 
се дополнуваат со храна за живот-
ните – како од Шепасти ентузијасти, 
така и од граѓаните. 

Со ова беа обезбедени услови за 
преживување на бездомните жи-
вотни во период кога граѓаните и 
општеството се во тешка финан-
сиска состојба и се со ограничени 
можности пореди што не можат да 
им помогнат.

 
 

Здружението „Шепасти ентузијасти“ 
во кризата со коронавирусот не 
ги заборави и најранливите групи 
граѓани, на кои заедно со граѓан-
ската организација „Проект 
Среќа“ им беа обезбедени пакети 
со прехранбени продукти и хиги-
енски средства. 

Во рамки на акцијата „Помош за 
бездомните и ранливи битија афек-
тирани од КОВИД-19“, „Шепасти 
ентузијасти“ оствари соработка со 
граѓанската организација „Про-
ект Среќа“ и општините Ѓорче Пе-
тров, Кисела Вода, Карпош, Гази 
Баба.

„Среќни сме да кажеме дека нашите 
целни групи беа заштитени и покри-
ени со храна и средства за да го пре-
живеат овој тежок период. Со оваа 
акција ја продолживме нашата ми-
сија која е директна помош за загро-
зените бездомни животни и покре-
нување на свеста на луѓето за грижа 
на сите битија и нивна интеграција 
во човековата средина“, Наталија 
Трпковска, претседателка на Шепа-
сти ентузијасти.

22 април – 22 септември 2021

30 хранилки во 4 
општини 

50.000 МКД

30

Помалку гладни 
животни на улиците во 

Скопје

Обезбедени пакети со 
прехранбени продукти 
и хигиенски средства.




