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Во кварталот на кој се однесува овој број на „Граѓани-
те за промена“, државата направи еден голем чекор 
кон подобра заштита на природата – ја заштити Шар 
Планина со тоа што ја прогласи за Национален парк. 
Конечно, по 27 години од првата иницијатива во 1994 
година, сите вклучени можат да здивнат, еден дел од 
патот успешно е поминат и сите им честитаме за тоа. 
И, им благодариме, оти тоа што го направија за Шара, 
не засега сите нас. „Долг и макотрпен беше процесот“, 
велат вклучените, „со многу вклучени страни, многу 
експерти, повеќе домашни отколку странски“, и баш 
поради тоа што имаше толку засегнати страни во про-
цесот, задоволството е поголемо. Но, сега, пред сите 
нас се нови предизвици – како сите потреби, желби, 
барања кои добија форма на закон ќе се спроведуваат 
во пракса. Не се малку примерите на неспроведување 
на добри закони, па веројатно и затоа еуфоријата од 
прогласувањето не смее да надвладее. Министерот 
Нуредини во една изјава за Балканскиот институт за 
регионална соработка (БИРС) рече дека  рече минис-
терството се обврзува да го основа јавното претприја-
тие кое ќе раководи со националниот парк во првите 
три месеци од носењето на законот, рок што истекува 
во почетокот на октомври, ако се земе предвид дату-
мот на објавувањето на законот во Службен весник. 
Потоа ќе се воспостави и чуварска служба која ќе го 
штити националниот парк. До тогаш, заштитената 
Шара се уште не е заштитена. Или, како што вели еден 
вљубеник во планината што го запознав на Шара, 
„има еден вакуум кој е многу опасен, не смее ништо да 
се прави, ама никој не ја чува“. Затоа, сите досега вклу-
чени, сите вљубеници во природата кои „крстарат“ по 
Шар Планина, локалното население и сите ние, треба 
да бидеме особено внимателни – да не правиме, што 
би рекле старите „од готово – вересија“. Колку што ни 
треба Шара нам, толку и требаме и ние нејзе.  

Носечката тема на овој број е граѓанскиот ангажман, 
па во тој дух, меѓу текстовите ќе најдете голем број ак-
тивности на организациите за заштита на водните ре-
сурси, чистење на езерата, мониторирање на реките, 
но, и такви кои го свртуваат вниманието на ранливи-
те групи луѓе, втората „Парада на гордоста“, запозна-
вањето со Законот за спречување и заштита од дис-
криминација за ЛГБТ заедницата, ХИВ позитивните 
лица, лицата со оштетен вид итн. Во соработка со ин-
ституциите или самостојно, граѓанските организации 
пополнуваат критични празнини со своето работење. 
Центарот за управување со промени дигитализираше 
дел од услугите на Министерството за образование 
и наука, Бравура Кооператива работи на економско 
јакнење на децата без родители и родителска грижа, 
а РЕСИС им се посветува на комуникациските пра-
ва на ранливите групи. Конект по втор пат ги додели 
наградите за одржлив развој, а Рурална Коалиција го 
истражуваше државното финансирање на локално 
ниво.      

И уште нешто, како најава. Се подготвува новата Стра-
тегија на Владата за соработка со и развој на граѓан-
ското општество. Одделението за соработка со НВО 
најави широки консултации со граѓанските организа-
ции, не пропуштајте ја можноста да ги кажете вашите 
размислувања и забелешки, пред да се затвори про-
цесот.

Пријатно читање!

 

Гонце Јаковлеска 
Национален координатор на  

Цивика мобилитас за ИКО

ЈА ЗАШТИТИВМЕ ШАРА НА ХАРТИЈА, СЕГА ДА ЈА 
ЗАШТИТИМЕ И ВО РЕАЛНОСТА! 

Им благодариме на: Бардуљ Заими и Лорик Идризи од БИРС, Наташа Доковска Спировска од НЧП, Беким Асани од ЛГБТ Ју-
најтед, Горан Видачек од МХД, Весна Цветаноска од Инклузија, Митко Арнаудов и Иво Јанкоски од Центар за креативни ко-
муникации, Петре Мркев од СППМД, Поликсена Илиоска од АН-БЛОК, Александар Николов од Бравура Кооператива, Снежана 
Трпевска од РЕСИС, Виктор Мирчевски од Конект и Лилјана Јоноски од Рурална Коалиција за нивниот придонес во подготовката 
на текстовите за овој број.  Фотографија на насловна страна: Aleksandar Donev / Mustseedonia. Фото архиви на: МЦМС, 
Цивика мобилитас, БИРС, Скопје Прајд, НЧП, ЛГБТ Јунајтед, МХД, Четвртиот лист, Инклузија, Центар за креативни кому-
никации, СППМД, АН-БЛОК, Заедно посилни, Бравура Кооператива, ЦУП, РЕСИС, Конект, Сите за правично судење, ИнноХаб, 
Рурална Коалиција, ТАКСО3.
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Шар Планина стана првиот Национален парк по оса-
мостојувањето на државата откако пратениците на 
Собранието на Република Северна Македонија со 66 
гласови „за“, на 30 јуни 2021 година го усвоија Законот со 
кој се прогласува дел од планината за национален парк. 

Граѓанските организации кои активно работеа на ова 
прашање можат барем за момент да здивнат, ова е голем 
чекор за нив, за нивните заложби, за локалното населе-
ние и за целата држава. Прогласувањето е заокружу-
вање на процес кој трае повеќе од 20 години започнат 
уште во 1994 година од Републичкиот завод за заштита 
на природата, а три години подоцна (1997) префрлен во 
Министерството за животна средина. Иако беше изгот-
вен Закон за прогласување на дел од Шар Планина за 
национален парк, тој не ја доби поддршката на прате-
ниците во 2001 година. Дури во 2010 година започнува 
повторен процес во Министерството. 

Една од организациите вклучени во овој процес, осо-
бено со нивната работа на терен, со локалното насе-
ление е грантистот на Цивика мобилитас, Балканскиот 
институт за регионална соработка (БИРС) од Тетово. Со 
Бардуљ Заими и Лорик Идризи разговаравме на Шара, 
за време на еден од нивните состаноци, во овој случај, 
со сопствениците на хотели на планината. Иако разго-
ворот беше пред официјалното прогласување на Шар 
Планина за национален парк, сепак, во воздухот веќе се 
чувствуваше некоја извесност, дека конечно, работата 
ќе ја биде. 

„Горди сме што во текот на нашиот проект планината ќе 
се прогласи за национален парк“ велат тие, „ама свесни 
сме дека тоа не е крајот. Мора да продолжиме да рабо-

тиме и понатаму, да ги информираме правилно граѓа-
ните за да го стесниме просторот за дезинформациите и 
лажните вести“, додаваат. 

Разговорот лице в лице е најсоодветен 

Активностите околу прогласувањето на националниот 
парк, велат моите соговорници, е поинтензивна во по-
следните три до четири години. Граѓанските организа-
ции, сметаат тие, ја даваат оваа дополнителна динамика 
во процесот. Коалицијата Пријатели на Шара, бројни-
те поголеми и помали национални и локални здруже-
нија се обединети во идејата за заштита на Шар Пла-
нина. „Гoлема работа заврши коалицијата Пријатели на 
Шара кои работат веќе три години со луѓето на нивно 
сензибилизирање и подигање на свеста за овие пра-
шања“, вели Бардуљ Заими. „Кога разговараме со граѓа-
ните на терен, разбираме дека тие знаат дека во тек е 
процес за заштита на планината, ама не ги знаат дета-
лите“, додава Лорик Идризи. Според него, разговорот 

Граѓанските организации, експертите и 
институциите заедно се изборија за Шар Планина

Шар Планина е четвртиот национален 
парк во Северна Македонија. Далечната 

1948 година се прогласени првите два 
национални паркови на територијата на 

сегашната Северна Македонија, Пелистер 
и Маврово. Десет години потоа, во 1958 

година, за национален парк е прогласена 
планината Галичица. По речиси 63 години, 
државата доби ново природно подрачје со 

највисока заштита. 

http://sharplanina.com.mk/prijatelinashara/za-nas/
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лице-в-лице со населението има најдобри ефекти кога 
треба да се гради свест за вакво прашање и кај овие луѓе. 
„Со луѓето разговараме спонтано, носиме со нас експерт 
кој зборува за биодиверзитетот и ефектите врз него со 
прогласувањето на националниот парк и придобивките 
што би ги имале жителите. Имаме соработка со сите, има 
мали здруженија кој се активни во селата на Шара кои 
полека добиваат претстава за тоа што ќе значи оваа про-
мена“, вели Бардуљ. Што се однесува до другите начини 
на информирање, тој вели дека граѓаните следат меди-
уми кои се исто така добар извор на информации, ама 
дека некогаш се извор и на дезинформации. „И другите 
организации работат на овој начин и благодарение на 
тоа сега имаме сосема друга реалност“, вели тој.

За Бардуљ и Лорик е многу важно тоа што со караваните 
создаваат синергија на луѓето со експертите и ГО. Таа си-
нергија е веќе видлива. На почетокот имало скепса кај 
граѓаните. Тие за својата егзистенција во голема мера се 
упатени на планината бидејќи, најчесто се занимаваат 
со сточарство. „Имаше мал сомнеж за тоа како ќе биде 
регулирана пашата на стоката, но сега веќе знаат дека 
прогласувањето нема да влијае на тоа, односно, ќе мо-
жат да го носат на паша добитокот. „Граѓаните не знаат 
секогаш да кажат што им е проблемот, а институциите 
не разбираат. Ние бевме врската, ги пренесувавме про-
блемите, стравовите, желбите на граѓаните во институ-
циите. Граѓанскиот сектор како да е специјализиран за 
ваква улога, ги разбираме граѓаните и знаеме како да 
им го пренесеме тоа на институциите“, вели Лорик. 

Искуството на терен им покажало дека кај луѓето има 
спремност. Сметаат дека по прогласувањето, институ-
циите треба да воспостават ред. Немаат илузии дека ќе 
биде лесно, ама забележуваат дека луѓето се сé повеќе 
за зачувување на природата, особено по пандемија-
та. Негативните појави како што се бесправните сечи, 
граѓаните ги препознаваат како штетни, но државата 
треба да ја воспостави контролата. 

Една од пречките на која наишле и тие и другите орга-
низации со кои соработуваат се опструкциите од ловци-
те. Велат дека тие не се поддржувачи на прогласувањето 
национален парк затоа што ќе се соочат со забрани за 
лов. 

За придобивките

Ефектите од зашти-
тата на Шар Плани-
на се големи. Според 
една изјава Насер 
Нуредини, Минис-
тер за животна сре-
дина, „... ќе овозмо-
жи воспоставување 
на систем за одрж-
ливо управување 
на подрачје кое е 
ризница на биоди-
верзитетот, дом на 
две третини од сите 
растителни видови во Северна Македонија и богат ен-
демичен растителен и животински свет“. Но, покрај тоа, 
оваа промена ќе даде можност и на социо-економски-
от развој на овој регион и на целата држава и ќе биде 
поттик за поширока прекугранична соработка. Наја-
вите на надлежните, но и очекувањата на граѓаните се 
дека ќе се подобрува инфраструктурата, можностите за 
економски развој, пристапот за странските инвестито-
ри, локалниот и меѓународниот трузам.    

„Граѓаните се свесни дека со прогласувањето ќе се 
заштити природата и ќе има инвестиции. Самиот ми-
нистер Нуредини, во интервјуто што го даде за БИРС 
рече дека очекуваат околу 300 милиони евра во Полош-
киот регион заради прогласувањето на националниот 
парк“, вели Бардуљ. 

Но, што е она што се менува на планината за таа да стане 
поинтересна за посетителите кога ќе биде прогласена за 
национален парк? Би рекле, нема промени, планината 
е иста. Сепак, велат моите соговорници, прогласување-
то за национален парк всушност ја брендира природа-
та, па таа поинаку се перципира од потенцијалните по-
сетители.  

Експертите велат државата ќе биде првиот инвеститор. 
Таа мора да ги среди патиштата, локалните водоводни и 
канализациски системи, да создаде предуслови за да се 
подобро да функционира. Покрај тоа, статусот, нацио-
нален парк им влева сигурност на странските инвести-
тори. А сите овие активности повлекуваат поголем ан-
гажман за локалното население. 

Заштитената област ќе биде поделена 
на подрачје под строга заштита во која 

влегуваат Кобилица, Љуботен, Бистрица, 
Лешница и Маздрача на границата со 

националниот парк Маврово. Другите две се 
зоната на активно управување и одржливо 

користење и тнр. бафер зона на која е 
предвиден развој на скијачкиот центар

https://b-irc.org/mk/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d1%9c%d0%b5-%d0%b3%d0%b8-%d0%be/
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По прогласувањето

Бардуљ и Лорик се ентузијасти. „И по прогласувањето 
ќе има потреба да се разговара со населението“, велат 
тие, „свеста не се менува толку бргу и ќе биде потреб-
на континуирана работа со нив“. Тие нагласуваат дека 
локалните жители треба да го чувствуваат национални-
от парк како нивно богатство и тогаш ќе го чуваат како 
што ги чуваат сопствените домови. „Ако мнозинството ја 
следи оваа филозофија, со оние кои се проблематични 
ќе биде полесно да се работи“, сметаат тие. 

Велат, Шар Планина ќе влезе во многу туристички води-
чи, а со тоа и во многу туристички понуди, што ќе донесе 
нови и бројни гости во овие краеви. Сепак, тие се свесни 
дека има уште работа. Државата и локалното население 
треба тоа да го дочека подготвено. За жал, сега, овој крај 
не може да се пофали со лиценцирани туристички во-
дичи, а населението се уште срамежливо се впушта во 
нешто што би можело да биде нивна егзистенција, по-
нуда за планински или агро туризам. 

„ГО ќе го прават тоа што го прават и сега, ќе ја јакнат свес-
та на луѓето, ќе алармираат за одредени неправилности 

и проблеми, ама инвестициите мора да ги менаџира 
владата. Ако владата има концепт за развивање на овој 
хабитус, тогаш работите ќе можат да се придвижуваат 
напред. Ние можеме да им дадеме некои идеи, како да 
биде поатрактивно, но тие треба да ги водат инвестици-
ите. Идејата за прогласувањето на националниот парк е 
граѓанска, се надеваме дека политичките партии нема 
да ја користат за свои потреби“ велат Бардуљ Заими и 
Лорик Идризи.

Скопје Прајд 2021: Ослободувачко излегување „Вон 
ѕидовите!“

Со пораки за љубов и еднаквост, со надеж за подо-
бра иднина и желба за општество без стигматизација 
и предрасуди под слоганот „Вон ѕидовите“ на 26 јуни 
2021г. се одржа втората „Парада на гордоста“ во Скопје. 

Стотици граѓани маршираа од паркот „Жена-борец“ до 
Градскиот Парк, каде маршот заврши со организирано 
обраќање на учесниците и забавна програма. „Во мо-
жеби најпредизвикувачкото време кое го поминуваме 
оваа година-и-пол, се собираме повторно тука, гласни 
сме, видливи сме, заедно сме вон ѕидовите. Го освојува-
ме јавниот простор, за да ја афирмираме нашата борба 
за видливост и рамноправно наше учество во сите сфе-
ри на живеење“, истакна Елена Петровска од коалиција-
та „Маргини“, дел од организацискиот одбор на Скопје 
Прајд.

Учесниците побараа да сопре дискриминацијата врз 
ЛГБТИ лицата, но и поголема ангажираност на Јавното 
обвинителство при процесирањето на случаи на говор 
на омраза и насилство од омраза, затоа што, како што 
велат, неказнувањето само ги охрабрува прекршители-
те што резултира со повторување на делата. 

На присутните на Школка им се обрати и Марија Коста-
диновска, родител на припадничка на заедницата, која 
јавно истапи во поддршка на својата ќерка и понуди 
помош за родителите кои поминуваат низ процесот на 
прифаќање. „Родителите треба да им помогнат на свои-
те деца да излезат од ѕидовите. Да го живеат животот 
како што треба - да бидат свои,  а не да се кријат од соп-
ствените родители“, потенцираше таа. 

На Парадата на гордоста поддршка дадоа и претседате-
лот на државата Стево Пендаровски, премиерот Зоран 
Заев, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, 
министерката за култура Ирена Стефоска, министерката 
за образование и наука Мила Царовска и министерката 
за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска. Шеке-
ринска на својот фејсбук профил напиша дека секој е 
слободен да биде она што е, а претседателот Пендаров-
ски порача дека не треба да се стигматизираат и изоли-
раат луѓето поради нивната сексуална ориентација, би-
дејќи секој има право на избор. 

Скопје Прајд продолжи со забавна програма на која 
настапија бројни музички имиња и диџеи од домашна-
та сцена. За забавата се погрижија Васил Гарванлиев, 
Фифи Јаневска, Туна Сејди, Ивана Драгшиќ, Соња Ис-
маил, Вера Вендета, Узун Баба и Зоки Бејбе. 

Оваа втора Парада на гордоста доаѓа по една година па-
уза заради кризата предизвикана од Ковид-19. Првата 
се одржа во 2019 година на неа присуствуваа и учесници 
од Грција, Србија, Црна Гора и други држави. 

Луѓето од ЛГБТИ заедницата се дел од 
нашето општество и ги заслужуваат 

човековите права и слободи како секој 
граѓанин, порачаа учесниците на Прадата 
на гордоста во Скопје. Месецот на гордоста 

претставува славење на слободата, 
различноста, прифаќањето и љубовта.

Македонскиот дел од Шар Планина во 
мапата за заштита има околу 62.700 хектари. 

Заедно со деловите во Косово и Албанија, 
површината достигнува околу 240.000 
хектари. Тоа го прави овој планински 

масив еден од најголемите прекугранични 
природни подрачја во Европа. Делот на Шар 

Планина кој припаѓа на територијата на 
Косово е прогласен за национален парк уште 
за време на поранешна Југославија во 1986 г.
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Менструалната хигиена се уште е тешко достапна

„Инвестирање во менструалното здравје е инвести-
рање во здрави поколенија“ е мотото под кое здруже-
нието Новинари за човекови права (НЧП) по седми пат 
го одбележа 28 мај, Денот на менструална хигиена. 

Фокусот беше ставен на инцијативата „Free period“ за 
борба против менструалната сиромаштија во нашата 
земја преку донација на пакети со менструални произ-
води за маргинализираните и социјално ранливи жени 
и девојчиња. Преку кампањата која траеше еден ден се 
обезбедија менструални производи за 120 девојчиња 

од две основни училишта од Тетово и Ресен. Количина 
доволна за цела учебна година, велат од здружението. 

„Се одлучивме за овие училишта бидејќи изразија ин-
терес да работат на оваа тема. Всушност, пред да ги до-
делиме пакетите, направивме адаптирани тоалети во 
објектите за подобра хигиена и одржавме онлајн пре-
давања за менструално здравје“, посочува Наташа До-
ковска Спировска од НЧП. 

Здружението, петта година по ред, еднаш годишно, 
спроведува истражување за состојбата со  менструал-
ната сиромаштија во земјава. Резултатите од истражу-
вањата ја потврдуваат потребата од вакви иницијативи. 
Последната анкета направена во ноември 2020г. во која 
учествувале 1.290 испитанички покажува дека 90% од 
ученичките во руралните средини во земјава се отсутни 
од училиште четири до пет денови во текот на месецот 
кога имаат месечен циклус, додека 75% од ученичките 
од урбаните средини отсуствуваат меѓу два и три денови 
во текот на месецот. Причините за ова се несоодветни 
хигиенски услови во училиштата, високата цена на про-
изводите за менструална заштита и недостатокот од об-
разование за менструација.

За 75,6% од жените високата цена на производите е 
причината за користење весници, хартија или текстил 
за време на циклус наместо стандардни производи за 
хигиена. Процентот е висок (29,5%) и кај оние кои не 
може да си дозволат никакви менструални производи.

Менструацијата не е луксуз и пристапот до производи 
не треба да биде дискриминирачки, потенцираат од 
НЧП потсетувајќи дека Денот на менструалната хигие-
на се одбележува со цел подигање на свеста за потре-
бата од еднаква и лесна достапност на производи за 
менструална хигиена, соодветни хигиенски услови во 
училиштата како и соодветна едукација.

Промоција на Законот за превенција и заштита против 
дискриминација помеѓу членовите на ЛГБТИ заедницата

Тетово, Скопје, Гостивар, Струмица, Битола, Охрид и Ку-
маново се градовите во кои здружението ЛГБТ Јунајтед 
Тетово со серија настани, информативни сесии и диску-
сии помеѓу припадниците на заедницата го промови-
раше Законот за спречување и заштита од дискримина-
ција. 

Oд вкупно 63 учесници, 76% не биле 
информирани за Законот за спречување и 

заштита од дискриминација

Преку кампањата „Free period“ се обезбедија 
менструални производи за 120 девојчиња 

од две основни училишта од Тетово и Ресен, 
количина доволна за цела учебна година.
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Целта на овие настани беше да се информираат при-
падниците на ЛГБТИ заедницата за законот кој ги штити 
од дискриминација по основ на сексуална ориентација 
и родов индентитет, како и сите други основи за зашти-
та наведени во законот. „Изненадувачки беше фактот 
дека од вкупно 63 учесници, 76% не беа информирани 
за новиот закон кој беше изгласан во октомври минатата 
година“, вели Беким Асани од ЛГБТ Јунајтед. Соочени со 
ситуацијата на терен, информативните сесии опфаќаа 
промоција на повеќе аспекти на овој закон, како: осно-
вите за дискриминација,  функцијата, надлежностите и 
одговорностите на Комисијата за спречување и заштита 
од дискриминација и сл.

Во разговорот со Асани, беше посочена и недовербата 
од страна на ЛГБТИ заедницата кон институциите, која 
игра важна улога за фунционирање на законот во прак-
са. Поради недовербата помеѓу ЛГБТИ заедницата и 
институциите, многу мал дел од секојдневните случаи 
на дискриминација се пријавуваат до Комисијата за 
спречување и заштита од дискриминација. „Настаните 
беа показател дека треба да работиме на оваа пробле-
матика. Планот е во следниот период да предизвикаме 
поголема ангажираност од страна на Комисијата за да 

може заедницата да стекне довербата во нив“, додава 
тој. 

Настаните за промоцијата на Законот за спречување и 
заштита од дискриминација претставуваа увертира за 
17 мај - Меѓународниот ден против хомофобија, био-
фобија и трансфобија, кој ЛГБТ Јунајтед го одбележа 
симболично под мотото „Обединети во различности и 
солидарност“.

Акции за чистење на езерските води

Македонско-хрватското друштво со нуркачкиот клуб 
„Пена“, во текот на мај и јуни 2021 година, ги мобилизи-
раше своите членови но, и локалните жители во акции 
на чистење на Дојранското Езеро, Езерото Младост кај 
Велес и Мавровското Езеро. На овие акции им прет-
ходеа акциите за чистење на реката Пена и езерото и 
кањонот Матка кои се одвиваа во текот на март оваа го-
дина. 

Дојранското Езеро го чистеа подводно 20 нуркачи, а 
граѓаните кои се вклучија во акцијата го чистеа просто-
рот околу езерото. „Големи количини најразлични отпад 
беа собрани и тоа пластика, хартија, најлонски кеси, ста-
кло и др.“, велат организаторите на акцијата и додаваат 
дека ваквиот отпад предизвикува сериозни проблеми и 
последици по рибниот фонд и биодиверзитетот. Слика-
та со отпадоците се повторува на сите локации каде што 
чистеа овие активисти. 

„Мотивот за ваквите акции е да се подигне свеста за 
екологијата и чување на природните богатства во Ма-
кедонија како извор на здрава животна средина“, вели 
Горан Видачек од Македонско-хрватското друштво. 
„Загадувањето на водата настанува од неодговорното 
однесување на населението кое предизвикува промена 
на квалитетот на водата, а тие промени ја прават вода-
та неупотреблива и им штетат на живите организми во 
неа“, додава тој. Осврнувајќи се подетално, тој го спом-
на примерот на Езерото Младост каде, според анализи-
те за застапеност на сино-зелените алги, можело да се 
види дека и е висока концентрацијата на хранителни 
материи. Овие алги ослободуваат силни токсини што 
влијае на намалување на густината на популациите во 
езерото, на намалување па дури и исчезнување на не-
кои видови кои живеат во езерото, вклучително и такви 
кои се под законска заштита и кои се ендемични видо-
ви. Заради тоа, езерото е класифицирано со „лош еко-
лошки статус“.  

Акциите за чистење на 
Македонско-хрватското 
друштво и нуркачкиот 
клуб „Пена“ се дел од 
проектот „За чиста и 
здрава вода, стоп за за-
гадувањето на водата“ 
кој финансиски го под-
држа Цивика мобили-
тас.  



ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА  9

Документарниот филм „За водата се работи“, аларм за 
загадувањето на Вардар

„Ова за некого ќе биде молба за освестување, а за неко-
го ќе биде брутален прекор и соочување со сопствените 
постапки, со недостатокот на основна култура да се за-
чува нешто што претставува есенција на нашето посто-
ење“, вака започнува документарниот филм „За вода се 
работи“ реализиран од граѓанската организација „Чет-
вртиот лист“, промовиран на 15 мај 2021г. на платформа-
та YouTube.

Документарниот филм има за цел да ја зајакне свеста 
на јавноста и надлежните институции, да ги информира 
граѓаните, граѓанските организации и медиумите за сос-
тојбата со загадувањето на водите, почнувајќи од реката 
Вардар и нејзините притоки, велат од организацијата.

Од изворот Вруток па се до влевањето во Егејско Море, 
снимките покажуваат корито полно со цврст отпад, 
испуштање разни течни хемикалии од фабриките по 
должина на течението, но и канализации, сепарации и 
слевање на секаков вид органски отпад секојдневно. 

Алармантната ситуација со загадувањето на Вардар ја 
потврдува и извештајот на Центарот за јавно здравје 
– Скопје. Спроведената анализа за квалитетот на вода-
та на барање на „Четвртиот лист“ покажува дека стану-
ва збор за вода од IV класа, односно, многу загадена. 
Водата во природна состојба не може да се користи за 
капење и рекреација, ниту пак за наводнување. Доку-
ментарниот филм се осврнува на овие поразителни ре-
зултати.

За враќање на состојбата во нормала ќе ни бидат по-
требни децении. Тоа можеме да го постигнеме преку 
изградба на прочистителни станици, поголем надзор 
на индустријата, но и соодветна едукација на оваа тема 
во основните училишта, советува во филмот проф. др. 
Трајче Стафилов од Институтот за хемија при Природно 
математичкиот факултет во Скопје.

Триесет минутниот документарец до јуни оваа година 
имаше повеќе од илјада двесте прегледи на YouTube. 
Тој е дел од проектот „За вода се работи“ финансиран од 
Цивика мобилитас.

Погледнете го филмот во целост.

Алармантна е состојбата со загадувањето на 
реката Вардар и нејзините притоки кои се 

извор на живот за голем број населени места. 
Од друга страна, токму луѓето на кои им е 

најпотребна, несовесно се однесуваат кон 
реката.

https://www.youtube.com/watch?v=4WB6uPqPx5o
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Младите од Охрид порачуваат: Kако луѓе имаме многу 
повеќе сличности во менталитетот и културата, отколку 
разлики кои создаваат раздор

Со ѓомлезе, ајвар, пинџур, баклава, кадаиф и друга тра-
диционална храна на македонската, турската, албан-
ската и египќанската заедница, на симболичен начин се 
прослави интеркултурниот дијалог во Охрид и завршу-
вањето на проектот „Низ една призма – сите сме исти“ 
на Здружението за мултикултурна интеграција „Инклу-
зија“.

На мултикултурната визита која се одржа на 22 мај 
2021г. присуствуваа триесет лица на возраст до 35 годи-
ни од повеќе етнички заедници, учесници во проектот. 
„Настанот помина во духот на заедништвото, преку кој 
младите научија дека единствено со почитување на 
различностите, може да градиме мостови на соработка“, 
вели Весна Цветаноска од здружението. 

Настанот беше искористен за презентација на резулта-
тите од проектните активности на кои учествуваа повеќе 
од 120 средношколци, студенти, млади и припадници на 
подмладоци и форуми на жени на политички партии. Во 
периодот од јануари до мај годинава беа одржани след-
ните настани: работилници за мултикултурализам, толе-
ранција, градење мостови на соработка, меѓусебно раз-
бирање, мултиетнички и интеркултурен дијалог, борба 
против говорот на омраза, стереотипите и предрасу-
дите;  мултикултурен камп каде преку интеркултурен 
дијалог и градење критички однос кон општествените 
промени, учесниците развија лидерски вештини; толе-
рантното кафе - дискусија на 20 млади луѓе со претстав-
ници на Македонската православна црква, Католичката 
црква и Исламската верска заедница, на теми поврзани 
со верската толеранција и заедничкиот живот.

„Низ имплементацијата на секоја од активностите по-
единечно, сфативме дека кај охридската младина има 
огромен потенцијал за прифаќање на секој сегмент на 
различностите кои не опкружуваат. Знаењата на оваа 
тема, понатаму ги пренесоа во семејството и помеѓу 
пријателите“, дополнува Цветаноска.  

Волонтерите и младината во Охрид ја сфатија пораката 
и потврдија дека се подготвени да се посветат на идеја-
та за позитивна мултиетничка клима, која изобилува со 
богатства кои се вредни за почит и славење. Според нив, 
ние како луѓе имаме многу повеќе сличности во мента-
литетот и културата, отколку разлики кои создаваат раз-
дор.

Проектот наиде на силен одзив во околината. За тема-
тиката веќе се заинтересирани и организации од Хрват-
ска и Црна Гора кои би сакале да се имплементира на 
регионално ниво, преку образовната програма Ераз-
мус+. Факт кој индицира дека успехот кој го креиравме 
со Цивика мобилитас, може да придонесе за посилен 
и покохерентна мултиетнички регион помеѓу младите, 
раскажуваат од „Инклузија“.

Настанот помина во духот на заедништвото, 
преку кој младите научија дека единствено 

со почитување на различностите, може да 
градиме мостови на соработка 
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Прва радио емисија специјализирана за слепи и лица со 
оштетен вид 

Шест месеци, 24 емисии и 1.440 минути радиски етер за 
гласот на слепите лица и лицата со оштетен вид во земја-
ва. Радиобрановите на скопската „Урбан ФМ – 90.8“од 
јануари до јуни годинава, секоја среда од 19 часот беа 
збогатени со нова програмска содржина што ја поддржа 
Цивика мобилитас преку проектот „Поддршка на слепи-
те лица и лицата со оштетен вид“. 

„За прв пат во еден медиум во Македонија се емиту-
ваше емисија во која се зборуваше за предизвиците со 
кои се соочуваат слепите лица и лицата со оштетен вид 
во земјава“, вели Иво Јанковски, претседател на здруже-
нието „Центар за креативни комуникации“. 

Еден час, еднаш неделно, граѓаните од оваа категорија, 
преку емисијата ги испраќаа своите пораки, се инфор-
мира на теми кои ги засегаат, поставуваа прашања до 
гостите, даваа сугестии и предлози. Правилниот избор 
на гостин е најважен за ефектот на емисијата да биде 
постигнат максимално, посочуваат од здружението, до-
давајќи: „Селекцијата на гости ја правевме во консул-
тација со Сојузот на слепи лица. Ги поканивме оние за 
кои сметавме дека најдобро ќе ја доловат специфичната 
тема за која зборуваме во емисијата. Ни гостуваа: лека-
ри специјалисти, градоначалници, претставници од 
разни министерства, владини агенции, психолози, итн.“.

За успешноста на емисијата зборуваат промените во 
општеството. По гостувањето на градоначалниците на 
општините Карпош и Центар, Стефан Богоев и Саша 
Богдановиќ, работите се променија во полза на лицата 
со визуелна попреченост. Во општина Карпош се из-
дејствува звучна адаптација на апликацијата „М-Заед-
ница“, преку која општината е во непосреден контакт 
со жителите, а во општина Центар се работи на подо-
брување на инфраструктурата за мобилност на слепите 
лица. 

„Многу сме среќни и задоволни што фидбекот (feedback) 
по целосната реализација на овој проект е огромен! 
Веднаш по завршувањето од страна на Сојузот на сле-
пи на град Скопје добивме писмен допис со кој не за-
молија да го продолжиме проектот, посочувајќи дека 
многу им значи да имаат ваков канал за комуникација 
преку кој ќе бидат во тек со сите новини важни за нив!“, 
истакна Јанковски. 

Еден час,  еднаш неделно граѓаните со 
визуелна попреченост преку емисијата ги 
испраќаа своите пораки, се информира на 

теми кои ги засегаат, поставуваа прашања до 
гостите, даваа сугестии и предлози

Преку мјузикл до учење за другите култури и размена на 
искуства

Педесет млади луѓе од Македонија, Италија, Турција, 
Шпанија, Естонија и Словачка во јуни годинава учеству-
ваа на онлајн младинска размена во рамки на проектот 
„Европски Оркестар“, координиран од Совет за превен-
тива против малолетничка деликвенција – СППМД, ин-
ституционален грантист на Цивика мобилитас, а поддр-
жан од програмата Еразмус +.

Учесниците на возраст од 13 до 17 години беа подготвени 
за интеракција и размена на различни искуства, тради-
ции, сфаќања со нивните врсници од останатите земји. 

„Размената требаше да се случи во Словачка во месец 
мај, но поради состојбата со корона вирусот истата ја 
одржавме онлајн. Во овој случај, се обидовме колку што 
е можно, виртуелно да организираме соодветни актив-
ности кои ќе обезбедат интеракција и учење помеѓу 

младите. Секако, тоа беше ново искуство и за повеќето 
од нас, постарите“, вели Петре Мркев од СППМД.

Секој национален тим подготви кратка театарска прет-
става - мјузикл базиран на специфични национални 
карактеристики. Во рамки на размената секој тим изве-
дуваше музичка претстава од друга земја. Еден месец 
пред размената, претставите беа преведени на англис-

Учесниците на возраст од 13 до 17 години 
подготвени за интеракција, заемно учење 

и размена на различни искуства, традиции, 
сфаќања со нивните врсници од останатите 

земји.
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ки јазик и испратени до некој од партнерите, со цел да 
се запознаат со сценариото и да ја подготват соодветно. 

Тимот на Македонија беше составен од 13 млади лица и 
4 едукатори. Нашите претставници добија задача да ја 
подготват претставата од Словачка, додека нашето сце-
нарио беше изведено од тимот на Естонија. На настанот 
музиката беше директно изведена од младите.

Покрај претставите, секој национален тим имаше под-
готвено презентации и видеа за познати музичари и 
мјузикли од својата земја, кои беа претставени и пона-
таму дискутирани за време на виртуелната мобилност. 
Учесниците од земјава избраа да го претстават ансам-
блот Танец, како дел од нашата традиционална ризница 
и Тоше Проески, како неизбежен белег на нашата мо-
дерна музика.

На размената учесниците го надоградија своето знаење 
и се запознаа со апликацијата StoryBoardThat (www.
storyboardthat.com), која овозможува користење на 
разни алатки за подготовка на анимирана музичка дра-
ма. Откако ги совладаа основните техники, секој тим па-
ралелно работеше на подготовка на кратка анимација, 
базирана на традиционални приказни, во која вметну-
ваа своја музика. Секој тим користеше свој уникатен на-
чин да им ја претстави на останатите својата приказна.

„Ова беше уште едно позитивно искуство за младите. 
Многу од нив (како и при претходните настани) пуштија 
и по некоја солза, жалејќи што не можат да се видат фи-
зички. Сите изразија желба да подготвиме заеднички 
нов проект, којшто ќе се надоврзе на резултатите од овој 
и којшто ќе им овозможи да продолжат да се дружат и 
создаваат заедно“, дополнуваат од организацијата.

Преку волонтерски активности до подобра општествена 
одговорност на младите

Здружението на граѓани за култура и уметност АН–
БЛОК од Скопје во почетокот на јуни 2021 година спро-
веде неколку семинари и работилници за млади меѓу 16 
и 19 години за волонтерството и општествената одговор-
ност. Околу 100 учесници имаа можност да слушнат по-
веќе информации и да дискутираат за Законот за волон-
терство, да ги подобрат способностите за комуникација 
со старите лица но, и со децата. 

Двајцата предавачи, проф. д-р Мирослав Пендароски, 
вонреден професор на Факултетот за психологија на 
Меѓународниот славјански универзитет и Поликсена 
Илиоска, педагог во ООУ „Свети Климент Охридски” во 
Скопје работеа со учесниците на поттикнување пози-
тивни општествени вредности кај нив и на развивање 
свесност за совесно и одговорно однесување и зголеме-
на самодоверба. Се дискутираше за правилното орга-
низирање на слободно време и за здравите стилови на 
живеење, за правилен раст и развој и градење здрави 
личности со стабилни морални вредности и за пресрет-
нување на потребите на заедницата и јакнење на врски-
те во неа. 

По семинарите и работилниците, учесниците, со под-
дршка на едукаторите, продолжија со практична волон-
терска активност која се реализира во четирите мали 
групни домови на Јавната установа Детски дом „11 Ок-
томври“.  

„Со проектот „Поттикнување општествена одговорност 
кај младите преку волонтерски активности“ сакаме да 
ја поттикнеме нивната општествена одговорност преку 
активна и квалитетна употреба на слободното време“, 
вели Поликсена Илиоска од АН-БЛОК. Според неа, оваа 
неформална едукација што ја добиваат младите и ќе ја 
применат во волонтерските активности, ќе ги подобри 
нивните општествени вредности и на подолги патеки ќе 
овозможи да се подобри квалитетот на животот на ло-
кално ниво.

Вклучените учесници се ученици во средното медицин-
ско училиште „Д-р Панче Караѓозов“ од Скопје, а фи-
нансиската поддршка за проектот ја обезбеди Цивика 
мобилитас.

https://www.storyboardthat.com
https://www.storyboardthat.com
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Дали некогаш сте се запрашале како изгледа животот на 
ХИВ позитивна личност во нашата земја? Доминантна-
та претстава за живеење со овој статус е состојба на кон-
стантно боледување и страдање. Но, ова е дијаметрално 
спротивно од седумте приказни кои ги раскажуваат на-
шите ХИВ позитивни сограѓани. 

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ 
– Заедно посилни, институционален грантист на Ци-
вика мобилитас, и Асоцијацијата за здравствена еду-
кација и истражување – ХЕРА ја спроведоа кампањата 
„ХИВ позитивни приказни: Животот го живеам во сите 
бои“ со која ја одбележаа Европската недела на тести-
рање за ХИВ.

„Познато е дека кај нас, но и пошироко условите не се 
созреани за луѓето со ХИВ да го откријат својот статус и 
да зборуваат за своето искуство. Целта беше да созда-
деме платформа и простор да се зборува на оваа тема, 
истовремено луѓето да ги слушнат овие позитивни при-
мери и да ја дознаат и оваа страна од животот со ХИВ“, 
вели Андреј Сених од здружението „Заедно посил-

ни“. Она што ги прави сите овие приказни позитивни е 
фактот што нивните протагонисти навреме го дознале 
својот ХИВ-позитивен статус и почнале редовно да зе-
маат терапија, а животот речиси и да не им се променил. 

„Да се живее со ХИВ можеби на прв поглед звучи страш-
но, но воопшто не е. Повеќе од една година живеам со 
сознанието дека сум ХИВ-позитивен, но тоа не проме-
ни многу во мојот живот. Работам како и порано, а един-
ствената промена во дневната рутина е што секој ден 
земам терапија“, раскажува Дејан А. од Скопје. 

Својата лична приказна ја споделува и четиричлено се-
мејство кое за позитивниот статус дознава преку здрав-
ствената состојба на нивната шестгодишна ќерка. Тие 
веќе девет години живеат со ХИВ, а К.М. ќе каже: „Имам 
среќно и весело семејство. Од неодамна имам и бебе 
кое е ХИВ-негативно, затоа што примам терапија цело 
време откако си го дознав статусот“.

Изложувајќи ги своите емотивни доживувања, покрај 
рушење на предрасудите за животот со вирусот, учесни-
ците во оваа кампања имаа и повисока цел – да мотиви-
раат што повеќе луѓе да си го дознаат својот ХИВ – статус. 

Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ 
– Заедно посилни и Асоцијацијата за здравствена еду-
кација и истражување – ХЕРА оваа година им се при-
дружија на повеќе од 600 организации низ Европа во 
одбележување на Европската недела на тестирање за 
ХИВ, 31 мај до 7 јуни 2021 година.

Прочитајте ги приказните во целост.

ХИВ позитивен статус за ХИВ позитивни приказни

Она што ги прави сите овие приказни 
позитивни е фактот што нивните протагонисти 

навреме го дознале својот ХИВ-позитивен 
статус и почнале редовно да земаат терапија, а 

животот речиси и да не им се променил

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/HIV-pozitivni-prikazni_Zhivotot-go-zhiveam-vo-site-boi-pdf.pdf
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Граѓанско учество

Учесниците на дводневната работилница на Бравува 
Кооператива од Делчево наречена „Предизвик 18“, имаа 
единствена можност да го слушнат искуството на еден 
од поранешните корисници на Мал групен дом (МГД) 
за тоа со што се соочил кога го напуштил Домот. Име-
но, младинците кои ги напуштаат домовите по наврше-
ни 18 години, добиваат еднократна парична помош од 
180.000 денари. Толку пари добил и тој, но, ги потрошил 
за кратко време, на забава, кладилници и слични рабо-
ти со што станал младинец во ризик. Не знаејќи кому да 
му се обрати, момчето побарало помош од Малиот гру-
пен дом од кој неодамна излегол. По низата разговори 
за тоа што сака и може да работи и каде се гледа себеси, 
тој ги поминал подготовките за да и се придружи на Ар-
мијата како платен војник. Ова момче не е единствено 
кое се соочува со проблем да раководи со парите кои 
ги има на располагање. Истражувањето направено од 
Заводот за социјални дејности покажува дека над 90% 
од децата оваа парична помош ја трошат во првите три 
месеци од напуштање на домот, претежно за скапи те-
лефони, лап топ, гардероба и други лични потреби, што 
ги доведува во состојба на повторен социјален ризик.

Социјалното и економското интегрирање на децата без 
родители и родителска грижа беше во фокусот на оваа 
работилница како и на целиот проект на Бравура Коо-
ператива наречен „Инклузивен мост 18“ кој е поддржан 
од Цивика мобилитас. „Презентациите на професорки-
те од Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце 
Делчев“ во Штип, Марија Гогова Симонков и Елена Ве-
селинова кои се однесуваа на достапните и потенцијал-
ни извори на финансирање, финансискиот менаџмент 
и како да се стигне од идеја до бизнис беа направени на 
многу разбирлив начин што им помогна на сите учесни-
ци“, вели Александар Николов од Бравура Кооператива 
и додава дека за тоа им е особено благодарен на двете 
професорки. 

Реакциите на учесниците покажуваат дека пораката 
стигнала до нив. „Денес видов нови можности, како да 
инвестирам во себе и како паметно да ги користам па-
рите кој ќе ги добијам по излегувањето од Домот,  а и 
другите можности за финансирање. Искуството што со 
нас го сподели мојот постар  другар, за тоа како тој нера-
ционално ги потрошил парите, многу ме замисли,“ вели 
едно 17 годишно момче кое треба наскоро да го напушти 
МГД. За неговиот 16-годишен другар ова е можност да 
дознае како е надвор и како да се бори и да ги оствари 
своите права.

Бравура кооператива заедно со соработниците од Еко-
номскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип подготвуваат „Водич во економскиот свет“. Овој 

Водич треба да им послужи на вработените во МГД да 
им ги пренесат ваквите знаења и вештини на децата 
со што би ги подготвиле за функционирање во надво-
решниот свет. Целиот процес, како што рече Николов 
се одвива во соработка со МТСП и Заводот за социјал-
ни дејности, а оваа содржина би требало да биде дел 
од едукацијата на сегашните и сите идни корисници на 
МГД. Во следниот период корисниците на 17 години ќе 
бидат менторирани од студенти на Економскиот факул-
тет кои ќе им помогнат да направат бизнис план, однос-
но да ги проверат можностите за вработување или само-
вработување по нивното излегување од МГД.

Работилницата се одржа на 27 и 28 мај 2021 година во 
хотел-ресторанот „Парк Панорама“  во Делчево, а ја сле-
деа вкупно 13 учесници. 

На децата без родители и родителска грижа им е потребна 
економска едукација и интеграција

Истражувањето направено од Заводот за 
социјални дејности покажува дека над 90% од 

децата оваа парична помош ја трошат во првите 
три месеци од напуштање на домот, претежно 
за скапи телефони, лап топ, гардероба и други 
лични потреби, што ги доведува во состојба на 

повторен социјален ризик.
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Граѓанско учество Новите е-услуги во образованието ќе им го олеснат животот 
на граѓаните

Центарот за управување со промени (ЦУП) подготви 
повеќе електронски услуги за потребите на Министер-
ството за образование чии крајни корисници се граѓа-
ните. Благодарение на оваа дигитализација веќе не 
мора да се оди на шалтер или во институциите за да се 
направи нострификација на дипломите од основно, 
средно и високо образование во стекнати во странство, 
за уписите во основно училиште, за пријавување на кон-
курсите за стипендии и за пријавување за финансиска 
поддршка за реновирање на училишни објекти. Покрај 
тоа, со изработениот позадински софтвер се овозможу-
ва и електронско водење и решавање на предметите од 
страна на комисиите во Министерството. 

Постапката е едноставна, граѓаните се најавуваат на 
порталот на е-услуги (uslugi.gov.mk), ја одбираат услу-
гата, ги пополнуваат податоците и испраќаат. Услугите 
што ги подготви ЦУП се целосно дигитализирани, за 
разлика од дел од услугите кои веќе постојат на порта-
лот кој нуди вкупно 1300 е-услуги. Анализата на ЦУП по-
кажала дека нецелосната дигитализација на услугите ја 
намалува искористеноста.  

„Дигитализацијата е исклучително важна во и надвор 
од оваа здравствена криза, како и постојаното унапре-
дување на дигиталната писменост кај секој граѓанин“, 
вели Неда Малеска, извршна директорка на ЦУП. Спо-
ред неа продолжувањето со инвестиции во дигитали-
зацијата несомнено води кон градење на поотпорно 
општество и силни можности за справување со коруп-
ција како дополнителен ефект во целокупниот процес. 
„Многу важно“, додава таа, „потребно е насочување 
на процесот на дигитализација кон младите. Факулте-
тите треба да се прилагодат на овие процеси со што ќе 
ги сведат на минимум административно-бирократски 
процеси и бариери со кои се соочуваат студентите“, рече 
Малеска. 

Добрите дигитални услуги треба да одат заедно со добра 
дигитална инфраструктура (онлајн уреди и интернет). 
Според Каидо Пабуск, вишиот советник за политики во 
СИГМА, Ковид-кризата ни покажала дека дигитализа-
цијата е нешто кое не само што не можеме да го избег-
неме туку, таа станува еден од најголемите приоритети. 
„Дигитализацијата сепак не може да покрие сè, особе-
но во образованието и затоа е важно да се знае кој дел 
може да се дигитализира како што се на пример овие ус-
луги што ги нуди ЦУП“, рече тој за време на онлајн кон-
ференцијата „Дигитализација на услугите во областа на 
образованието“ каде беше еден од говорниците.

И според Боро Јакимовски, професор на ФИНКИ, 

брзата и ефикасна трансформација кон дигиталното 
општество е неопходна. „Потребна е стратегија, коорди-
нација меѓу институциите, одредени законски измени 
и секако прилагодување на човечкиот потенцијал во 
рамките на институциите. Со еден збор клучна е сора-
ботката и менаџирање на отпорот кој се јавува кај дел 
од вработените во јавните институции, но и видлива си-
нергија меѓу јавниот, приватниот сектор и академската 
заедница на оваа тема“, истакна тој.

Во подготовката на е-услугите, ЦУП соработуваше со 
Министерството за образовани и Министерството за 
информатичко општество и администрација чии први 
луѓе зборуваа на конференцијата. Услугите се дел од 
проектот „Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за 
непречено функционирање“, финансиран од Владата 
на Обединето Кралство, со поддршка на Британската 
амбасада Скопје. Центарот за управување со промени 
е корисник на институционален грант на Цивика моби-
литас. 

Инвестициите во дигитализацијата ќе водат 
кон градење на поотпорно општество и силни 

можности за справување со корупција како 
дополнителен ефект во целокупниот процес.
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Мрежа од совети на публики ќе работи на комуникациските 
права на ранливите групи 

Институтот РЕСИС, со поддршка на Цивика мобилитас, 
од јануари до јуни 2021 година ја формираше Мрежата 
од совети на публики (https://www.resis.mk/mreza-od-
soveti-na-publiki) во која досега се приклучија деца и 
малолетници, лица со сетилна и друга попреченост, 
лица со ретки болести, припадници на ЛГБТ заедни-
цата, социјално загрозени групи, зависници и други 
ранливи групи. Целта на Мрежата е да ги поттикне 
граѓанските организации заеднички и координирано 
да работат на остварување на комуникациските права 
на ранливите групи во јавната сфера.  

Беа одржани шест работилници на кои учествуваа 
граѓански организации од сите региони низ земјава 
(https://resis.mk/vesti-mrezha-od-soveti-na-publiki/), 
претставници на Советот за етика во медиумите и на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
На работилниците беа идентификувани неколку клучни 
проблеми со кои се соочуваат ранливите групи во јавна-
та сфера и се разговараше за заеднички иницијативи и 
идеи за нивно надминување.  

„Сериозно е загрозен пристапот на ранливите групи 
и на локалните заедници до медиумските содржини“, 
велат од РЕСИС наведувајќи неколку причини: јав-
ниот сервис е маргинализиран и ја изгубил врската со 
граѓанското општество; националните приватни меди-
уми се фокусираат на политиката и главно на настани на 
централно ниво; со локалните медиуми постои извесна 
соработка, но тие најчесто маргинално ги покриваат те-
мите што ги засегнуваат ранливите групи. 

Друг проблем е аудиовизуелната регулатива која не го 
дефинира соодветно прашањето на јавен интерес под 
кое би можело да се подведе работата на граѓанските 
организации и кампањите за подигнување на свеста. 
Поради ова, комерцијалните медиуми често одбиваат 
да им дадат соодветен пристап или бараат високи суми 
за нивното емитување. 

Кога станува збор за законската регулација, еден од 
проблемите е недостатокот на законска регулација на 
содржините кои се објавуваат на интернет. Имено, го-
ворот на омраза, дискриминацијата и други навредли-
ви содржини кон одделни ранливи категории граѓани 
кои се многу повеќе присутни на интернет, заради што 

е неопходно граѓанските организации многу повеќе да 
соработуваат со Советот за етика во медиумите (кога 
станува збор за онлајн медиумите) или заеднички да 
следат и да реагираат кога на социјалните мрежи се по-
вредуваат правата на која било ранлива група. Покрај 
тоа, од РЕСИС сугерираат да се интензивира комуника-
цијата на граѓанските организации и со регулаторното 
тело – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, која има надлежности и инструменти за влија-
ние врз медиумскиот плурализам и содржинската раз-
новидност во аудиовизуелната сфера – со цел да се по-
добри пристапот и видливоста на ранливите групи во 
аудиовизуелните содржини.                      

На формирањето на Мрежата и претходеше процес на 
акциско истражување (https://resis.mk/images/abut-us/
PDF/Procenka.pdf) низ кој самите граѓански организа-
ции критички ги проценуваа медиумските содржини, 
состојбите во медиумскиот плурализам и јавната сфе-
ра пошироко. Врз основа на резултатите од акциското 
истражување РЕСИС изготви и Насоки за стратегиско 
вмрежување и комуникација (https://resis.mk/images/
abut-us/PDF/Nasoki.pdf), кои содржат основни принци-
пи и насоки за дејствување на Мрежата.     

Над 50 граѓански организации на локално ниво 
кои работат со различни ранливи групи се дел 

од мрежата која ќе се залага за остварување на 
комуникациските права на тие луѓе во јавната 

сфера.  

https://www.resis.mk/mreza-od-soveti-na-publiki
https://www.resis.mk/mreza-od-soveti-na-publiki
https://resis.mk/vesti-mrezha-od-soveti-na-publiki/
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Procenka.pdf
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Procenka.pdf
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Nasoki.pdf
https://resis.mk/images/abut-us/PDF/Nasoki.pdf
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Конект ги одликуваше новите предводници на Целите за 
одржлив развој  

На 23 јуни 2021 година во Скопје, на гала-церемонија, 
здружението Конект во партнерство со Мрежата на Гло-
балниот договор во Република Северна Македонија, 
по втор пат ги додели наградите за одржлив развој 
(Sustainable Development Goals – SDGs) на компании, 
поединци и млади бизнис лидери од компании. 

Наградите беа доделени во три категории. Кај компа-
ниите, награди добија ЕВН Македонија АД Скопје, Ма-
кедонски Телеком, Грин ИТ ДОО Скопје, Алкалоид АД 
Скопје, Пакомак ДОО Скопје. Во категоријата поедин-
ци, одликувањето го добија Борче Стаменов од Бидат 
Информатика, како и Ивица Поцков и Никола Глигоров 
од Луксико ДООЕЛ Свети Николе. Наградата млад биз-
нис лидер (до 35 год.) ја доби Горјан Јовановски од Моја 
Фирма ДООЕЛ Скопје. 

Н.Е. Росана Дуџак, постојаната координаторка на ОН во 
РСМ не го криеше задоволството од делата на добитни-
ците кои, според неа, инспирираат со своите примери. 
„…од тоа како да се обезбедат компјутери на секое дете 
за време на кризата од Ковид-19 преку рециклирање 
и донирање, до воведување на обновливи извори на 
енергија, решенија за паметни градови, до инвести-
рање во обука и унапредување на сегашните и идните 
вештини на вработените - се восхитувам на работата на 
добитниците на наградите и би сакала да ги охрабриме 
другите компании и поединци кои работат во приватни-
от сектор да го следат нивниот пример.“ – изјави таа.

Покрај наградите, во истите категории Конект додели и 
признанија за придонес кон остварувањето на Целите 
за одржлив развој.

Ван Хоол Македонија ДООЕЛ, Кам Маркети, Макпетрол 
АД Скопје, Макпрогрес ДОО, Меѓународни училишта 
„НОВА“, Пивара Скопје АД, СунСмарт Соларни систе-
ми Скопје, Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Шпаркасе 
Банка Македонија АД Скопје ги добија признанијата во 
категоријата компании.

Ана Дангова Хуг од Адвокатско друштво ИНТЕР ПАР-
ТЕС Скопје, Ѓорѓи Трајковски од Македонски Теле-
ком, Јасна Величков од Арел Невромаркетинг, Марија 
Георгиевска од Наша ТВ и Момир Поленаковиќ од 
PricewaterhouseCoopers North Macedonia (PwC) добија 
признанија во категоријата поединци. 

На церемонијата за доделување на наградите зборува-
ше и Фатмир Битиќи, заменик на Претседателот на Вла-
дата задолжен за економски прашања, координација 
на економските ресори и инвестиции „…За да се случи 
една промена, потребно е вистинско партнерство, ко-
лективна ангажираност и заедничка борба. Затоа, осо-
бено ме радува тоа што гледам дека приватниот сектор 
сè повеќе се ориентира кон одржливо работење и при-
донесување за подобро општество,“ истакна Битиќи.

Наградените беа пријавени на отворен повик во текот 
на мај 2021 година. „Преку Целите за одржлив развој 
бизнисите го усмеруваат влијанието што го имаат да соз-
даваат подобро општество. Добитниците на наградите 
се свесни дека одржливоста е клучен сегмент од бизнис 
развојот“, рече Никица Кусиникова, извршна директор-
ка на Конект и додаде дека ќе продолжат да ги поддр-
жува сите бизниси во остварувањата на целите градејќи 
партнерства со граѓанскиот сектор и институциите. 

Годишниот план за работа на Конект е поддржан од Ци-
вика Мобилитас.

Соработка

Целите за одржлив развој се прифатени од 
сите земји членки на ОН и потребно е да се 

исполнат до 2030 год. Тие се акцискиот план 
на светот за фер глобализација и подобра 

иднина за сите. Заедно, преку храбри 
чекори и соработка помеѓу сите сектори на 

општеството, можеме да ставиме крај на 
екстремната сиромаштија, да се бориме 

против нееднаквоста и да се справиме со 
климатските промени. Придружете ни се да 
направиме чекор понапред и да осигураме 

дека никој нема да биде изоставен. 

„Се восхитувам на работата на добитниците 
на наградите и би сакала да ги охрабриме 

другите компании и поединци кои работат 
во приватниот сектор да го следат нивниот 

пример.“ – изјави Н.Е. Росана Дуџак, 
постојаната координаторка на ОН во РСМ

https://www.youtube.com/watch?v=oWSt7c_tdTM
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Кога се зборува за корупција, ретко кога се мисли на 
урбанизам, но кога се зборува за урбанизам се мисли на 
корупција

Коалицијата „Сите за правично судење“ во соработка 
со Фондацијата Отворено општество - Македонија, на 
12 април 2021 година одржа онлајн тркалезна маса на 
која ги презентираа наодите и препораките од истражу-
вањето за ризици од корупција во областа на урбаниз-
мот на локално ниво. 

Проектот беше имплементиран на локално ниво, во 
општина Карпош каде Коалицијата спроведе анкета 
на јавното мислење на жителите. Резултатите покажаа 
дека 30% од граѓаните, градежната експанзија ја гледа-
ат како најголем проблем, на второ место е невработе-
носта (10%), а третиот најчест проблем е безбедноста 
(8%). На градежната експанзија се гледа како активност 
која носи коруптивни дејствија кај локалната власт. За 
да се врати довербата кон локалните институции, Ко-
алицијата и тим на службеници во општина Карпош 
работеа на „систем на интегритет“ со цел да се спречи 
коруптивно однесување, да се подобрат услугите, да ги 
поттикнат луѓето да ја препознаат и пријават корупција-
та. Коалицијата обезбеди и бесплатна правна помош, а 
општината назначи и лице за интегритет за заштита на 
укажувачи.

За градоначалникот на Карпош, Стефан Богоев, довер-
бата може да се зголеми само со системски промени. „Ја 
унапредуваме дигитализацијата на јавните услуги, која 
значи и помало човечко влијание врз процесите, а со тоа 
и помал простор за корупција. Па така, преку мобилната 
апликација „мЗаедница“ карпошани комуницираат ди-
ректно со секторите, а ќе можат и да аплицираат за суб-

венции, да поднесуваат барања за еднократна парична 
поддршка и сл.“, рече Богоев.

На тркалезната маса беа презентирани наодите и пре-
пораките од анализата за ризици од корупција во об-
ласта на урбанизмот на локално ниво. Направена е 
антикорупциска проценка на Законот за урбанистичко 
планирање како најважен пропис со кој се поставуваат 
основите за урбанистичко планирање. Станува збор за 
„млад“ закон донесен во февруари 2020 г. Според Дар-
ко Аврамовски, правен советник во Коалицијата и ав-
тор на анализата, пропустите кои може да резултираат 
со коруптивно однесување се предизвикани од непре-
цизните одредби во законот. Со конкретни дефиниции 
би се избегнал ризикот од алтернативни толкувања на 
одредбите во практиката, како и од појава на различ-
ни постапувања, намалување на правната сигурност и 
предвидливост, како и зголемување на појавата на ко-
рупција и судир на интереси, вели Аврамовски.

Анализата и другите активности се дел од проектот „Ко-
рупција? Не во мојата општина!“, поддржан од Аген-
цијата за меѓународен развој на Соединетите Амери-
кански Држави (УСАИД).

Наодите покажуваат дека урбанизмот е една од 
трите најчести области за кои граѓаните барале 

правна помош. 
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Поврзи се со твојот лекар преку „Мој Лекар“

Здружението за дигитални иновации и трансформации 
– ИнноХаб во соработка со Асоцијацијата на специјали-
занти и млади лекари (АСМЛ) во мај оваа година го лан-
сираа бесплатниот сервис за телемедицина, брендиран 
под името „Мој Лекар“. 

Станува збор за мобилна апликација достапна на Гугл 
пеј (Google Play), која овозможува безбедна комуника-
ција помеѓу пациентите кои боледуваат од КОВИД-19 
и матичните лекари. За регистрација се потребни име 
и презиме на пациентот, валиден телефонски број и 
електронска пошта. Докторите се регистрираат во сис-
темот само доколку имаат валиден факсимил, валиден 
телефонски број и електронска пошта. 

„Мој лекар“ располага со база од 20 матични лекари во 
нашата земја, а до крајот на јуни беше преземена по-
веќе од 500 пати.

Сервисот може да се користи за самостојна следење на 
здравјето, но и за споделување информации со матич-
ниот доктор. Стручното лице има можност да се поврзе 
со својот пациент, преку прифаќање покана за споделу-
вање податоци и со тоа, следење на здравствена состој-
ба. „Мој Лекар“ содржи стандарден прашалник за па-
циенти во самоизолација поради Ковид-19 за следење 
на здравствената состојба 24/7. „Како се чувствувате во 
споредба со претходното известување?“, „Дали чувству-

вате истоштеност, болки во зглобовите...“, “Колкава е 
вашата телесна температура“, се дел од прашањата при 
пополнување на дневниот извештај. 

„Следете ја состојбата со вашето здравје, искористете ги 
технологиите и овозможете им на лекарите повеќе вре-
ме за својата вистинска работа – грижата за вас пациен-
тите“, порачуваат од ИнноХаб. 

Во иднина ќе бидат достапни повеќе прашалници за 
следење други здравствени состојби, појаснуваат од 
здружението. Наскоро преку апликацијата ќе биде дос-
тапна и услугата „chat“ за директна комуникација со ле-
кар, како и можност за видео конференција.

Сервисот „Мој Лекар“ е поддржан од Амбасадата на Ав-
стралија во Белград како и од Балканската фондација за 
демократија (BTD). 

Преку „Мој Лекар“ поврзете се со вашиот 
матичен доктор, водете грижа за вашето 

здравје и заштедете го драгоценото време на 
лекарите, што е најредок ресурс во кризата со 

КОВИД-19.
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Овозможувачка околина

Грантистите на Цивика мобилитас дискутираа за 
придобивките од саморегулацијата

Првиот нацрт на „Кодексот за граѓански организации 
во Македонија“ беше презентиран на онлајн работил-
ница што се одржа на 21 јуни 2021г.,  на која учествуваа 
36 претставници на грантистите на Цивика мобилитас.

Оваа алатка треба да го зајакне системот на саморегу-
лација и да придонесе за поголема професионалност 
и отчетност на граѓанските организации (ГО) со што се 
очекува да се зголеми довербата на граѓаните и донато-
рите во секторот.

Александра Савевска, соработник за проекти во Маке-
донскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), 
во својата презентација се осврна на потребата, под-
готовката и содржината на Кодексот за граѓански орга-
низации. „Ова е добар почеток да ја градиме свеста за 
внатрешно подобрување, како сакаме да работиме и 
што сакаме да постигнеме со нашата работа за подобар 
развој во општеството. Сметаме дека една ваква алатка 
треба да се имплементира во секоја организација, се 
разбира постепено со мали чекори“, истакна Савевска.

Kодексот опфаќа седум основни вредности што ја оп-
ишуваат работата на граѓанските организации и осум 
заложби, преточени во 45 стандарди т.е. принципи на 
работа.

Кратката анкета што се спроведе на почетокот на рабо-
тилницата, во која учествуваа сите, ја покажа перцеп-
цијата на присутните дека јавноста (граѓаните, приват-
ниот сектор, итн.) има делумна доверба во граѓанските 
организации. Мнозинството од учесниците сметаат дека 
донаторите во голема мера ја познаваат работата на ГО, 
за разлика од Владата и државните институции кои де-
лумно ги разбираат и познаваат заложбите во граѓан-
скиот сектор.

Учесниците во групи, дискутираа за системот на са-
морегулација и се осврнаа на прашања поврзани со 
легитимитетот, сегашната структура, но и институцио-
нализацијата на кодексот во граѓанските организации. 
Сите се согласија дека Кодексот нуди  основни насоки 
и правила за работата на граѓанските организации кои 
се едноставни за толкување и примена. Кодексот ќе ги 
подобри организациите, ќе придонесе за зголемување 
на довербата на граѓаните и донаторите во граѓанските 
организации, ќе влијае кон создавање подобра слика за 
секторот, а со транспарентноста ќе и се овозможи на јав-
носта да има преглед во активностите и постигнувањата 
во општеството.

Во следната фаза претставниците на граѓанските орга-
низации детално ќе ја разгледаат нацрт верзијата на Ко-
дексот и ќе ги испратат своите сугестии за подобрување.

Работилницата е дел од активностите кои ги спрове-
дува МЦМС, преку програмата „Одржливо граѓанско 
општество- државно финансирање за граѓански орга-
низации“ која е финансирана од Европската Унија.
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Повеќе од 60% од граѓанските организации не користеле 
општинско или државно финансирање

Рурална Коалиција го анализираше државното фи-
нансирање на локалните граѓански организации со 
посебен фокус на секторот земјоделство и рурален 
развој. Главните наоди од анализата беа презентирани 
на посебен настан што се одржа на 28 мај 2021 година, 
онлајн. „Партнерството, експертизата, соработката се 
трите клучни постулати врз основа на кои треба да се 
темели соработката помеѓу граѓанските организации и 
општините“, вели Лилјана Јоноски, извршна директорка 
на Рурална Коалиција и додава дека ова е единствени-
от начин да се унапреди овозможувачката околина за 
дејствување на граѓанските организации во општините 
и да се подобри на нивната одржливост. 

Анализата ги следи состојбите во неколку општини и 
тоа: Охрид, Битола, Прилеп, Куманово, Крива Паланка, 
Кичево, Кривогаштани и Старо Нагоричане, а за три од 
нив се направени посебни студии на случај. 

Авторите на анализата констатираат дека неискорис-
теноста на средствата од општинските буџети се должи 
на неинформираноста на организациите за оваа мож-
ност за што причини можат да се бараат кај двете стра-
ни. Покрај тоа, уште еден од проблемите е ребалансот 
на буџетот на општините што оневозможува системско 
програмирање на средствата. Ова може да биде резул-
тат на ниска буџетска кондиција на општината но, и на 
капацитетот на општините да ги проектираат приходи-
те и ефективно да ги реализираат. Наодите упатуваат и 
на недостиг на тематска разноликост на проектите кои 
се поддржани па така, најголем дел од општинските 
средства одат за спортски активности, а на второ место 
се оние поврзани со културата. „Средствата кои што ги 
имаат општините за поддршка на граѓанските организа-
ции преку ставката 463 - Трансфер до невладини органи-
зации се премногу мали, но затоа тука е партнерството и 
взаемната поддршка за аплицирање и реализација на 
проекти поддржани од странски 
донатори“, истакна на настанот 
Донка Петровска, долгогодиш-
на активистка од граѓанскиот 
сектор, а сега раководителка на 
секторот за локален економски 
развој и стратешки партнерства 
во Општина Куманово. 

Имајќи го предвид особени-
от интерес на организацијата 
за земјоделството и руралниот 
развој, направено е дополни-
телно истражување кое вклучи-
ло 122 здруженија кои директно 
или индиректно работат во овој 
сектор. Собирањето податоци 
е направено преку прашалник 

во периодот помеѓу септември и декември 2020 го-
дина. „Руралните општини се во далеку понезавидна 
ситуација за разлика од урбаните општини“, рече  Ни-
колче Папучкоски, од секторот за локален економски 
развој во општината Кривогаштани, и лице задолжено 
за граѓанските организации. Заради малите средства, 
она што го нуди општината се партнерствата, поддрш-
ката за обезбедување простор или друг вид на ресурси 
за граѓанските организации. „Општина Кривогаштани 
е првата рурална општина која изработи стратегија за 
соработка со граѓанските организации и месните заед-
ници со поддршка на Рурална Коалиција“, додаде тој.

Наодите покажуваат дека 60,9% од здруженијата, дото-
гаш не користеле финансиска поддршка од државните 
институции, а малку повисок е процентот (65,2%) на 

оние кои не користеле финансиска поддршка ниту од 
општината. Најголем број од оние кои користеле таква 
поддршка, ја добиле еднаш до трипати во последните 
пет години. Околу 2/3 од оние што одговориле сметаат 
дека  огласите за државното финансирање не се јавно 
достапни и не е лесно да се најдат, додека големо мно-
зинство од 91,3% изјавиле дека не се достапни ниту ин-
формациите за добитниците на грантовите. 

Анализата и настанот за нејзина промоција е дел од го-
дишниот план за работа на Рурална Коалиција, поддр-
жан од Цивика мобилитас

Организациите кои работат во секторот за 
земјоделие и рурален развој сметаат дека 

огласите за државно финансирање не се јавно 
достапни и/или не е лесно да се најдат. Повеќе 

од 90% не можеле да најдат информации за 
оние кои добиле поддршка. 

https://rural.mk/
https://rural.mk/publikacii/
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Функционални механизми за дијалог се круцијални за 
поволна средина за граѓанското општество 

Проектот на ЕУ, ТАКСО 3, на 17 и 18 јуни 2021 година ор-
ганизираше дискусија за соработката меѓу граѓанските 
организации и јавните институции. На настанот учест-
вуваа повеќе од 40 претставници на граѓански органи-
зации и јавни институции, главно членови на Советите 
за соработка во Албанија, Босна и Херцеговина, Косо-
во, Црна Гора и Северна Македонија, како и граѓански 
организации кои работат на темата и релевантни јавни 
институции од Србија и Турција. 

Целта на настанот беше да се дискутираат потребите 
и придобивките од соработката на ГО со властите како 
и да се споделат постојните практики, да се дискутира 
ефективноста и ефикасноста на Советите и да се нау-
чи од најдобрите примери за сегашните трендови на 
граѓанскиот дијалог во регионот на проширување и 
земјите членки на ЕУ што беше презентирано од при-
сутните експерти.

Одговорните за проектот во Делегациите на ЕУ од Се-
верна Македонија и Косово нагласија дека функцио-
налните механизми за дијалог меѓу ГО и јавните ин-
ституции се круцијален елемент за поволна средина за 
граѓанското општество. Двајца експерти направија ком-
паративен преглед на граѓанскиот дијалог и соработка-
та во земјите членки на ЕУ како што се Бугарија, Слове-
нија, Кипар и презентираа детална студија на случај за 
Советот на Хрватска како модел за останатите совети во 
Западниот Балкан и Турција

Тие ја сумираа актуелната ситуација во Западен Бал-
кан и Турција и научените лекции од постојните Совети 
за соработка и зборуваат за тоа зошто механизмите за 
дијалог се потребни. Главно, прашањата на политиките 
за граѓанското општество е потребно да се стават и одр-
жуваат на агендата на владата и да се дадат регуларни 
можности за структуриран дијалог за обликување на 
политиките кои се однесуваат на работата на граѓански-
те организации. Исто така, една од потребите е да се из-
гради консензус меѓу владата и актерите на граѓанско-
то општество за стратешките приоритети на креирање 
овозможувачка околина за развојот на граѓанското 
општество и зајакнувањето на отчетноста на владините 
тела одговорни за спроведување на стратешките мерки 
кои се однесуваат на работата на ГО. Советите треба да 
придонесат за градење доверба меѓу владата и граѓан-
ското општество.  

Говорниците од Албанија, Босна и Херцеговина и Се-
верна Македонија иницираа дискусија и за опсегот на 
работа на Советите, нивните мандати и лидерство како 
и факторите за нивна ефективна и ефикасна работа. На 
настанот се зборуваше и за составот на Советите, крите-
риумите и постапката за селекција како и транспарент-
носта и комуникацијата кон остатокот од граѓанското 
општество. Беа дискутирани и потребните ресурси за 
ефективна работа на Советите како предуслов за вос-
поставување функционални механизми за соработка. 

Учесниците разговараа и за тоа дека ефективноста на 
Советите зависи од почитувањето на основните слобо-
ди, постоењето на јасна политика на владата (или долго-
рочна стратешка рамка) за поддршка на граѓанското 
општество, поволни политички дискурси и потреба за 
придонес на граѓанските организации преку Советот. 
Исто така, круцијална улога има јасноста на мандатот и 
опсегот на работа на Советите. Покрај тоа, следењето на 
влијанието на работата на Советите е значителна, што 
значи дека Советот треба да ги следи своите мислења и 
одлуки.

Една од потребите е да се изгради консензус 
меѓу владата и актерите на граѓанското 

општество за стратешките приоритети на 
креирање овозможувачка околина за развојот 
на граѓанското општество и зајакнувањето на 

отчетноста на владините тела одговорни за 
спроведување на стратешките мерки кои се 

однесуваат на работата на ГО.



ВЕСТИ
ОД ЦИВИКА

МОБИЛИТАС



24   ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

Во земјава има три пати повеќе депонии од населени места

„Управување со цврст отпад/депонии потреби наспро-
ти можности” беше темата на традиционалниот Нацио-
нален форум на Цивика мобилитас што се одржа на 30 
јуни 2021г., во хотелот Александар Палас во Скопје.

Националниот форум го отвори НЕ Сибил Сутер Техада, 
амбасадорката на Швајцарија која им порача на при-
сутните дека сите, и како институции и како граѓани, сме 
одговорни да и помогнеме на природата да се возобно-
ви. „Експертите предлагаат и креираат решенија кои се 
безбедни за сите. Од друга страна, граѓаните и граѓан-
ските организации треба да бидат вклучени во процесот 
на планирање и имплементација, за да бидат сигурни 
дека надлежните институции ќе управуваат со отпадот 
на правилен начин“, рече амбасадорката Сутер Техада.

Во дискусијата учествуваа градоначалниците на Кума-
ново и Гостивар и претставничка на Министерството за 
животна средина и просторно планирање (МЖСПП).

„Дали ние како општество без разлика на политичка-
та определба сме подготвени да платиме за услугите?“, 
праша Максим Димитриевски, градоначалникот на 
Куманово. Тој смета дека цените на услугите треба да 
бидат реални за разлика од фактичката состојба. „Др-
жавата и општините се многу лоши менаџери во оваа 
област. Да бевме добри немаше да биде ваква состојба-
та. Иднината е во јавно-приватно партнерство“, додаде 
Димитриевски.

Градоначалникот Таравари се осврна на депонијата 
Русино, каде е планирана една од петте регионални де-
понии во државата. Тој истакна дека им се приклучиле 
на граѓаните на протестите против локацијата на реги-
оналната депонија. „Успеавме да издејствуваме крат-
корочно решение, Министерството да ја разгледа мож-
носта за дислокација на оваа регионална депонија“.

Според Ана Мазнева – Каранфилова, со граѓанскиот 
сектор треба да се дискутира за подигнување на свеста 
на граѓаните. „Тие се најкомпетентни за ова прашање и 
можат да работат многу со граѓаните“. Таа истакна дека 
инвестициите во инфраструктурата за отпад чинат мно-
гу пари кои делумно ги добиваат од швајцарската Вла-
да, а за остатокот Владата ќе се задолжи кај Светската 
банка.

Претставниците на граѓанските организации дебатираа 
со панелистите колку локалната самоуправа одржува 
континуитет во стратегиите за управување со цврст от-
пад, каква е соработката меѓу институциите, општините 
и граѓанскиот сектор за јакнење на инспекцискиот над-
зор во оваа област, колку реално се работи на едукација 
на населението за придобивките од регионалните депо-
нии и сл.

Лиле Поповска, претставничка од Граѓански инспекци-
ски совет (ГИС) посочи дека еден од проблемите е недо-
волната контрола на системот за отпад. Таа смета дека 
е потребна поголема координација помеѓу инспекто-
рите на национално и локално ниво плус и вградување 
граѓанска контрола во инспекцискиот надзор. Според 
Горан Видачек од Македонско – хрватстко друштво, тре-
ба да се воспостави комунална полиција за да се подо-
бри состојбата на терен. Константин Караев од органи-
зацијата Чејнџмејкери, смета дека измените во Законот 
за отпад не се соодветни особено кога контролата и над-
зорот во државата се толку слаби.

За прв пат пред јавноста беше презентирана бизнис 
идејата на Зока енерџи солушн која се однесува на ме-
наџирање со отпад и производство на енергија од него. 
Проектот предвидува собирање на отпад од 74% од те-
риторијата на државата и 48% од населението, што ќе 
доведе до затварање на сите депонии.

Лазе Филипов, претставникот на компанијата истакна 
дека во Македонија има три пати повеќе депонии од 
бројот на населени места и дека решението што ти е го 
предлагаат веќе функционира во повеќе европски гра-
дови.

Покрај Зока енерџи солушн, своја презентација имаа и 
Пакомак кои се осврнаа на новите модели на селекција 
на отпад.

Националниот форум е првиот настан на Цивика моби-
литас со физичко присуство оваа година. Здравствените 
протоколи ги почитуваа сите учесници и говорниците и 
речиси 80 претставници на граѓанските организации.
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Правилно информирање на граѓаните може да ја врати 
довербата во успешно спроведување на пописот

„Граѓанските организации можат да придонесат во еду-
кација на населението за пописот. Ние правиме многу 
активности за едукација за избори, а овде на гледам 
ништо слично. Тие можат да му објаснат на населението 
зошто треба сите да учествуваат. Со повеќе комуника-
ција и работа на терен и во координација со Државниот 
завод за статистика (ДЗС) може да се зголеми довербата 
во процесот“, истакна Александар Кржаловски, дирек-
тор на МЦМС на тематскиот форум на Цивика мобили-
тас на тема: „Улогата на медиумите и граѓанскиот сектор 
во јавното информирање за успешно спроведување на 
пописот 2021“.

За Катерина Синадиновска, претседателка на Советот 
за етика во медиумите во Македонија, протокот на ин-
формации од ДЗС е многу важен. „Одговорноста на ме-
диумите, на граѓанските организации и институциите е 
голема. Колку повеќе вистински вести кои ги пренесу-
ваат експерти, стручни лица, толку поголема доверба ќе 
има во процесот“, рече таа.

Тематскиот форум на Цивика мобилитас се одржа на 
20 април 2021 година во поинаков, телевизиски фор-
мат, преку „Емисија 200“ на Телевизија Алсат-М, чиј 
домаќин и модератор беше новинарот Назим Рашиди. 
Покрај Кржаловски и Синадиновска, на форумот збору-
ваше и Апостол Симовски, директор на Државниот за-
вод за статистика, а кратко интервју имаше и Н.Е. Сибил 
Сутер Техада, Амбасадорка на Швајцарија во земјава.

Зборувајќи за улогата на граѓанските организации и 
медиумите во информирањето за пописот Амбасадор-
ката Сутер Техада истакна дека тие „можат да ја интен-
зивираат дискусијата за пописот и да придонесат ова 
чувствително прашање да биде подобро разбрано од 
граѓаните. Податоците од пописот не се важни само за 
институциите, тие се важни за сите“, рече таа. Според 
неа, медиумите треба да дистрибуираат вистински ин-
формации до граѓаните и на тој начин да ја остварат 
улогата што треба да ја имаат.

На прашањето дали може да гарантира дека до септем-
ври, за кога е одложено спроведувањето на пописот, ќе 

се преземат сите напори за процесот да биде релеван-
тен, директорот Симовски рече дека ако не гарантира 
не би бил на чело на оваа институција.

„Јас сум 30 години во овој Завод и мојата основна про-
фесија е попис. Целта зошто ја прифатив оваа функција 
е да спроведам навистина статистички попис во оваа 
земја“, истакна тој. Симовски додаде дека граѓаните 
можат да бидат спокојни затоа што манипулација со 
бројките со етничката припадност не може да се случи 
заради начинот на внесување на податоците кој ги ре-
гистрира сите промени.

Зборувајќи за недовербата во процесот, Симовски се 
согласи дека политичарите максимално влијаеле на 
создавањето на таква перцепција во јавноста. Во врска 
со досегашниот тек на информирањето за пописот, тој 
истакна дека е задоволен од електронските и печатени-
те медиуми кои коректно се поставиле во однос на по-
писот. Тој препознава одредени негативни тенденции 
кај дел од онлајн медиумите иако главно пристапот бил 
коректен.  „Бевме максимално транспарентни како ин-
ституција и веројатно се враќа таа транспарентност и од 
страна на медиумите“, рече Симовски.

Синадиновска додаде дека до Советот за етика во меди-
умите не стигнала ниту една претставка за известување-
то поврзано со пописот. „Но, факт е дека главни извори 
на информации беа политичките партии и лидерите. 
Фокусот беше ставен на тоа што имаат да го кажат по-
литичарите, а не стручњаците“, рече таа. Според неа, 
за враќањето на довербата, не се проблем граѓаните 
туку политичарите. „Го поддржав одложувањето заради 
пандемијата, ама не мислам дека нешто ќе се смени ако 
не се работи на свеста на политичарите и политичките 
партии кои треба да станат одговорни“, истакна таа и 
додаде дека не гледа политичка волја туку нагон да се 
дискредитира целиот систем.

Одложувањето на пописот и неговото одржување во 
септември дава простор за разговор и постигнување 
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консензус меѓу политичките партии. „За жал“, рече Кр-
жаловски, „не гледам дека има обиди за надминување 
на проблемите. За Цивика мобилитас, која работи на 
подобрување на граѓанското учество во креирањето на 
политиките е важно да се оствари добра соработка со 
ДЗС“. Тој додаде дека очекува заедничка декларација 
од политичките партии дека методологијата на пописот 
е прифатена од сите и уште еднаш нагласи дека  граѓан-
ските организации сакаат да се вклучат и да помогнат во 
процесот на информирање на јавноста за придобивките 
од пописот. Ова е во линија на концептот за промоција 

на ДСЗ во кој, според Симовски, се планира вклучување 
на локалните и националните медиуми, но и на граѓан-
ските организации. Ваквата промоција ќе се случува во 
текот на летото доколку се оди според планот.

Новиот формат на тематски форум на Цивика мобили-
тас беше направен поради пандемијата која му даде 
предност на онлајн дискутирањето. Важноста на пра-
шањето кое се дискутираше не провоцираше да ја до-
несеме дискусијата пред поширока публика.

Менторската поддршка ги зајакна капацитетите на 
организациите 

Редефинирање на целите и стратегиите на организаци-
ите, подготовка на планови за организациски развој, по-
добрување на тимската работа и сл., се дел од искуствата 
кои ги споделија претставници на 11 институционални 
грантисти на Цивика мобилитас на завршниот настан 
на програмата Менторска поддршка за граѓанските ор-
ганизации, што се одржа на 22 јуни 2021г.

„Заедно со тимот и менторката, успеавме да проектира-
ме идни активности и работи кои немаше да ги воочиме 
доколку не работевме заедно, односно некој да не води 
низ целиот процес. Дополнително преку менторството 
за организациски развој откривме огромен потенцијал 
на нашата организација, за кој не сме знаеле дека го по-
седуваме“, изјави Јасмина Голубовска, проектен коор-
динатор во здружението Легис.

Анкетата за менторската поддршка покажа големо задо-
волство на корисниците (ја оцениле со 4,8 на скала од 1 
до 5). Оценката беше речиси еднакво висока и за менто-

рите кои константно работеа со организациите на нив-
ното подобрување во различни области. Сите учесници 
како многу корисна ја оценија програмата за ментори-
рање, а соработката беше истакната како една од пова-
жните придобивки во процесот.

„За нас во време на пандемија вистински предизвик 
беше да ги споиме точките помеѓу нашите целни групи 
и ситуацијата во која се наоѓаме, но успеавме. Нашата 
менторка Љупка направи да почуствуваме нова енер-
гија која не мотивираше и внесе доза на возбуда“, ис-
такна Маја Бабиќ, член на Извршниот одбор на здруже-
нието за борба против ракот „БОРКА“.

Дел од менторската поддршка беа 12 граѓанските ор-
ганизации, институционални грантисти на Цивика 
мобилитас, чии тимови (од 5 до 10 членови) работеа со 
локални ментори на зајакнување на организациските 
капацитети.
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Како да се подобри информирањето на граѓанските 
организации кон јавноста за таа да го согледа нивниот 
придонес во промените на општеството? Како да се по-
мести известувањето од активности кон постигнувања? 
Како да им се пренесе на граѓаните пошироката слика 
од она што се секојдневни активности? Ова беа главните 
прашања за кои разговараа 20 претставници на гранти-
стите на Цивика мобилитас на работилницата „Инфор-
мирање за постигнувањата“ која се одржа на 2 јуни 2021 
година.

Кратката анкета што се спроведе на почетокот на рабо-
тилницата, а во која учествуваат сите, покажа дека ор-
ганизациите почесто ги користат социјалните медиуми 
отколку веб страните за да споделат информации за тоа 
што го работат. Мнозинството  од учесниците потврдија 
дека информациите што ги пласираат, најчесто се одне-
суваат на спроведените активности.

Преку презентации, работа во групи и дискусии, учесни-
ците имаа можност да ги препознаат разликите помеѓу 
активностите, продуктите, постигнувањата, влијанието. 

При тоа, тие работеа на веќе објавени информации од 
нивните организации, ги анализираа и подобруваа. Тие 
разговараа за тоа дека информирањето за постигну-
вањата не значи дека не треба да се известува за актив-
ностите но, тие да им ја дадат на граѓаните перспекти-
вата, односно кон што водат и какви ќе бидат крајните 
ефекти.

Со обучувачите зборуваа и за процесот на подготовка и 
дистрибуција на информацијата, начинот на пишување 
и планот за дистрибуција. Работилницата беше одлична 
можност да се добие повратна информација, не само од 
обучувачите, туку да се слушнат размислувањата и иску-
ствата и на другите колеги од граѓанскиот сектор. Ова ја 
направи работилницата прилично интерактивна и ин-
тензивна, што беше особено важно ако се има предвид 
дека се спроведуваше онлајн.

Учесниците високо го оценија овој пристап на учење. 
Тие беа едногласни дека вакви работилници се мошне 
потребни и корисни и изразија подготвеност за практи-
кување на стекнатите знаења и вештини.

Работилницата ја водеа Марина Тунева, извршен ди-
ректор на Совет за етика во медиумите во Македонија 
и Гонце Јаковлеска, национален координатор за инфор-
мации и комуникација на Цивика мобилитас.

Цивика мобилитас поддржува иницијативи за взаемно 
учење и споделување помеѓу грантистите, а оваа рабо-
тилница е еден од тие примери, односно Совет за етика 
во медиумите во Македонија е корисник на институ-
ционален грант во рамки на програмата.

Таа е прва од низата планирани работилници во про-
грамата за учење на Цивика мобилитас, која е наменета 
за грантистите на програмата. Во следниот период ќе се 
организираат работилници и обуки со слични содржи-
ни но, и други тематски обуки.

Јавноста треба да биде информирана за постигнувањата на 
граѓанските организации

Цивика мобилитас е првата програма во РС Македо-
нија, но и во Европа на која ќе биде спроведена Про-
ценка на корисниците (ПК).

Станува збор за уникатен и иновативен процес кој ги 
вклучува граѓаните и граѓанските организации, односно 
корисниците на Цивика мобилитас. Нивните оценки ќе 
бидат собирани преку интервјуа, фокус групи и директ-
но набљудување. Анализите на одговорите ќе покажат 
дали и во која мера Цивика мобилитас имала  влијание 
врз општествените промени. Информациите на терен 
ќе ги собираат околу 80 граѓански набљудувачи, а само-
то прибирање информации ќе трае околу еден месец.

Структурата на Проценката на корисници функционира 

независно, надвор од програмскиот тим што ги спрове-
дува активностите. На овој начин се елиминира влија-
нието на спроведувачите и се обезбедува објективност 
на оценката. Покрај граѓанските набљудувачи, во струк-
турата се вклучени и ко-фасилитатори, и национален 
фасилитатор. Цивика мобилитас избра осум ко-фаси-
литатори кои, заедно со граѓанските набљудувачи, ќе ги 
покријат сите осум плански региони.

Покрај влијанието на општествените промени, Про-
ценката на корисниците ќе се фокусира и на научените 
лекции од помагањето на граѓанските организации да 
работат поефективно со своите корисници и на начини-
те за комуникација меѓу Цивика мобилитас и граѓански-
те организации со нивните корисници, како и нивната 

Проценка на корисниците за влијанието на Цивика 
мобилитас



28   ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

ефективност. Спроведувањето на целиот процес на 
Проценка ќе овозможи да се тестира методологијата 
која подоцна може да се користи од граѓанските орга-
низации за спроведување на нивни проценки на корис-
ниците.

Досега се одржаа три обуки за ко-фасилитаторите на 
кои тие се запознаа со концептот на Проценка на корис-
ниците, принципите и стандардите. Зборуваа и за тоа 
кои се всушност корисниците и кои би биле клучните 
прашања кон нив. Потоа им беа презентирани техники-

те и алатките за прибирање на податоци.

Национален фасилитатор за Проценката на корисни-
ците е Лилјана Алчева. Таа ја постави методологијата 
за работа,  ќе ги  координира ко-фасилитаторите и ќе го 
води и надгледува процесот собирање податоци, подго-
товка и потврда на извештајот. 

Резултатите од анализата за Проценка на корисниците, 
се очекува да бидат доставени до Цивика мобилитас во 
октомври 2021 година. 

Комисијата за избор на грантови ги оцени концептите 
кои организациите ги поднесоа на повикот за мали ак-
циски грантови на Цивика мобилитас (ЦМ-МАК-02) во 
периодот од 01.01.2021 до 31.03.2021.

Беа доставени 57 апликации, од кои шест организации 
се добитници на мал грант, и тоа:

• Здружение за развој МЛАДИ ЗА ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
Дебар со проектот Креирање услови за пристап на 
лицата со телесна попреченост до неопходните др-
жавни институции и други неопходни објекти;

• Здружение за поддршка на идентификувани и по-
тенцијални ранливи групи ЖРТВА – Скопје со про-
ектот Рехабилитација на жени затворенички;

• Организација на жени Лозово со проектот Економ-
ско-социјалните права на текстилците;

• Здружение на граѓани за култура и уметност АН 
–БЛОК Скопје со проектот Поттикнување општест-
вена одговорност кај младите преку волонтерски 
активности;

• Центар за култура, комуникација и едукација на Ро-
мите СВЕТЛА ИДНИНА Кочани со проектот Здрава-
та животна средина е наша одговорност – да пока-
жеме на дело;

• Здружение Хуманитарна Организација Ел Хилал со 
проектот Подигање на свест поттик, мотивација и 
перцепција кон разноличноста;

Проектите на новите грантисти ќе се спроведуваат во 
шест различни сектори, а се однесуваат на човекови 
права, лица со посебни потреби, толеранција, животна 
средина и природни ресурси, владеење на правото и 
образование, наука и истражување.

Избраните организации се од различни региони во РС 
Македонија односно од скопскиот, југозападниот, ис-
точниот и вардарскиот регион и ќе делуваат на локално, 
регионално и национално ниво.

Вкупната поддршка на Цивика мобилитас за овие мали 
акциски грантови е 1.796.340 МКД.

Доделени шест нови мали грантови за граѓанските 
организации
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