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ЗАЕДНО СЕ СТИГНУВА ПОДАЛЕКУ
Африканската поговорка „Ако сакате да одите брзо,
одете сами. Ако сакате да одите далеку, одете заедно“
мене ми е вистинска илустрација за „соработка“. Веројатно затоа што повеќе го преферирам вториот дел
од поговорката, „одењето заедно“. Во основа на нашето работење, на тоа што го прават граѓанските организации е соработката. Логиката е дека луѓето решаваат
да се здружат затоа што веруваат дека заедно можат
да направат повеќе, или како што вика поговорката,
да стигнат подалеку.
Некој ќе рече, „денес сé е од интерес“! При тоа, на зборот „интерес“ сетики му се дава некое погрдно значење. Не знам зошто, како да е грев да имаме интереси. Па и граѓаните се здружуваат за да остварат некој
свој интерес: да им се поправи улицата, да ја заштитат
шумата, да го зачуваат паркот, да добијат почист воздух, да им се заштитат правата, да им се подобри пристапот до услуги...
Ме потсети на поговорката неодамна Звонко Шаврески, претседателот на Полио плус кога го потпиша
меморандумот за соработка со Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за време на
Фестивалот на Цивика мобилитас. Колегите од Полио
плус, исто така го преферираат вториот дел од поговорката. Во нивното над 20 годишно работење прво
ги воспоставија нишките меѓу оние заради кои се
здружија, лицата со хендикеп, потоа со организациите со кои препознаа дека можат да соработуваат и
потоа со институциите. Со овие последниве, иако понекогаш соработката повеќе личеше на „буткање на
рака“, сепак направија значајни исчекори, како што
е Интер-партиската парламентарната лоби група за
правата на лицата со хендикеп чиј седми состав има
рекорден број пратеници (50) од сите политички провениенции. „Уште на почетокот сфативме дека морето од проблеми е преголемо за да може да се препли-

ва до другиот брег. И дека сме премалку, ако сакаме
нешто да сториме“, вели Шаврески.
Носечката тема на ова издание на Граѓаните за промена е соработката. Низ текстовите ви ги пренесуваме
примерите на соработка на Македонскиот институт
за медиуми (МИМ) и Националниот совет на инвалидски организации (НСИОМ), на Легис и Прифатниот центар за баратели на азил за развивање менторска програма за подобрување на можностите за
вработување на барателите на азил, на Фондацијата
Метаморфозис и осум организации со кои го подготвија индексот на отвореност. Покрај тоа, зборуваме
и за главните придонеси на граѓанското општество во
претходните 30 години од независноста на земјата, а
во тој дух е и анализата на Фајнанс Тинк на невработеноста, платите и бруто домашниот производ. „Меѓаши“ ги презентираа резултатите од новиот извештај за
СОС телефонот за деца и младинци, а „Борка- за секој
нов ден“ ја организираше традиционалната розова
прошетка чија главна порака беше „Пациентите со
рак не смеат да бидат заборавени поради пандемијата“. Активистите на Регионалниот зелен центар од Охрид мобилизираа 170 млади луѓе во акции за заштита
на животната средина, а Организацијата на жени од
Лозово ги обучуваше текстилните работнички. Ова е
само дел од она што можете да го најдете на страниците по оваа. Се надевам дека тоа што го подготвивме
ќе ве инспирира на идни соработки, за заедно да го
решаваме морето проблеми и успешно стигнеме на
другата страна.
Пријатно читање!
Гонце Јаковлеска
Национален координатор на
Цивика мобилитас за ИКО

Им благодариме на: Марика Моневска од ОЖ Лозово, Афродита Муслиу од Здружение на граѓани „Нексус - Граѓански концепт“,
Мерсиха Смаиловиќ од НГО Легис, Весна Гарванлиева Андонова од ЦЕА, Маја Ацевска од Кризен центар „Надеж“, Ана Бојаџиева
од Регионалниот зелен центар од Охрид и на Ашмет Елезовски, Национален ромски центар од Куманово. Фотографии во ова
издание: фото архива на МЦМС, Македонија 2025, Институт за комуникациски студии, ЦИВИЛ, Борка, Меѓаши, Регионален
зелен центар-Охрид, Национален ромски центар-Куманово, МИМ.

Драги наши читатели и соработници,
„Граѓаните за промена“ стигна до првата десетка. Во
претходните 33 месеци ги споделувавме анализите,
дилемите и дискусиите за важните прашања на функционирање на граѓанското општество. Иако поддржано од Цивика мобилитас, „Граѓаните за промена“ не е
ексклузивно списание на нејзините грантисти туку на
сите кои делуваат во секторот.

Ви благодариме на сите за поддршката и соработката во подготовката на повеќе од 200 написи објавени
до сега. Да продолжиме и понатаму да ги споделуваме информациите затоа што тие вредат тогаш кога ќе
стигнат таму каде што е потребно.
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Секоја дискриминација на лицата со
хендикеп треба да се пријави

Полио плус – движење против хендикеп и Комисијата
за спречување и заштита од дискриминација (КСЗД)
потпишаа Меморандум за соработка со кој сакаат да го
подобрат спроведувањето на Законот за спречување и
заштита од дискриминација и Конвенцијата за правата
на лицата со хендикеп.
Лицата со хендикеп се соочуваат со „море до
проблеми“, но сепак, образованието е едно
од најважните прашања. „Без образование
нема достоинствено вработување, а без
тоа, лицата со хендикеп не можат да си
го заземат местото што им припаѓа во
општеството“, вели Звонко Шаврески од
Полио плус-движење против хендикеп.
„Комисијата успеа да извојува една голема битка – преместување на канцеларијата од сосема непристапно
место за лица со хендикеп, во зграда на 20 кат, во простории кои се физички пристапни. Ова е многу значајно
за лицата со хендикеп за лично да се обратат за заштита
или да соработуваат со неа. Тоа ми влева надеж дека акциите кои ќе ги преземеме заедно ќе донесат промена
во секојдневието на лицата со хендикеп“, рече Звонко
Шаврески, претседател на Полио плус за време на потпишувањето на Меморандумот.

Весна Бендевска, претседателка на КСЗД, потенцираше
дека целта на оваа соработка е да се поттикнат граѓаните
да пријавуваат случаи на дискриминација. „Колку сме
погласни сите, толку појасно јавноста ќе биде информирана за нашите реални проблеми“ кажа Бендевска.
Зборувајќи за проблемите на лицата со хендикеп,
Шаврески рече дека всушност станува збор за „море
од проблеми“ но, како едно од најважните прашања го
истакна образованието. „Без образование нема достоинствено вработување, а без тоа, лицата со хендикеп
не можат да си го заземат местото што им припаѓа во
општеството“, рече тој. Бендевска истакна дека КСЗД до
сега добила 160 претставки, а добар дел од нив се однесуваат на дискриминација на лица со хендикеп. Таа додаде дека во моментот работат на претставка од Полио
плус која се однесува на подобрување на условите за
имунизација на лицата со хендикеп.
Меморандумот за соработка беше потпишан на 25 септември 2021 година, на Фестивалот на Цивика мобилитас - „Ден на граѓанските организации“.
И Комисијата и Полио плус испратија апел за пријавување на секаков вид дискриминација што ќе помогне
да се слушнат проблемите на лицата со хендикеп и од
институциите и од јавноста.
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Промени за лицата со попреченост низ соработката на
институциите, медиумите и здруженијата

Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Националниот совет на инвалидски организации (НСИОМ)
на 16 септември 2021 година организираа дебата за механизмите на соработка меѓу организациите на лицата
со попреченост, новинарите и надлежните институции.
Пандемијата предизвикана од Ковид-19 беше посочена како нешто што ги продлабочило проблемите на овие
лица особено во пристапот до здравствени и образовни
услуги. Лицата со попреченост се соочуваат со непристапни и неприлагодени институции, дури и болниците
не се пристапни. „Не значи дека ако има рампа на влезот, внатре е достапно“, рече Софка Прчева од Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет – Мобилност Македонија. Таа потенцираше дека има недостаток
од обучен медицински и друг здравствен професионален кадар за давање на потребните здравствени услуги
на лицата со попреченост, особено во руралните средини. Но, не недостасува само професионален кадар,
недостасува и свест за проблемот на лицата со попреченост кај постоечкиот персонал. На тоа укажа Михајло
Костовски од Министерството за здравство (МЗ) според
кој дел од здравствените работници велат дека немаат
пациенти со попреченост. Од МЗ размислуваат, лицата
со попреченост да ги ослободат од партиципација за
здравствените услуги.
Ако има рампа на влезот, не значи дека и внатре
е пристапно. Лицата со хендикеп не се соочуваат
само со физички пречки, уште поголеми се оние
кои произлегуваат од недостатокот на свест или
од предрасудите кон нив.
Пандемијата ја зголеми невидливоста на лицата со попреченост во образовниот процес. Дел од учениците со
попреченост не можеа да се вклучат во онлајн наставата
па важноста на образовните асистенти уште повеќе дојде до израз. Здруженијата на лицата со попреченост се
6
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едногласни, образовните асистенти мора да знаат како
да комуницираат со луѓето со попреченост. За Стерја
Димов од Националниот сојуз на слепи на РСМ, образовниот асистент на лицето со оштетен вид, би требало
да го познава Браевото писмо, а за Лиза Велкоска од Националниот сојуз на глуви и наглуви на РСМ овие асистенти треба добро да го познаваат знаковниот јазик за
да можат да се прилагодат на глувото дете, да воспостават добра, јасна и точна комуникација. „Знаковниот
јазик кај глуво дете кое потекнува од глуво семејство е
основно средство на комуникација што тоа дете го користи во животот“, вели таа нагласувајќи ја неопходноста од такви вештини на асистентите.
Но, има и позитивни промени: секое училиште коешто
се гради и реконструира мора да има пристап за лицата
со попреченост. Според Душан Томшиќ од Министерството за образование и наука (МОН), задолжителен
услов за добивање средства од МОН сега е пристапноста. „Не се прифаќаат проекти за адаптација или реновирање или изградба на ново училиште каде што пристапноста на зградата не е ставена во проектното решение и
сметам дека е тоа системски добар приод“, вели Томшиќ.
Улогата на медиумите е клучната во правењето притисок за да се издејствуваат промена на регулативата во
корист на лицата со попреченост. „Надлежните институции целосно заборавија дека во државата постојат и
лица со попреченост, лица кои имаат специфични потреби, лица на кои не можеш да им објасниш што е тоа
полициски час“, вели Зоран Андонов, новинар во порталот Сакам да кажам. Тие, преку нивните известувања
направија притисок врз институциите што резултираше
со прилагодени правила за лицата со попреченост во
време на пандемиски карантин.
Во државата, од 2019 година, на сила е новиот Закон
за социјална заштита. Направени се доста промени
и подобрувања. Државата се откажа од монополот на
давање социјални услуги и покани и други актери да ја
вршат оваа дејност. Веќе се издадени 50-тина лиценци,
но мора да се работи на обезбедување нови даватели

МОН не ги прифаќа и не ги финансира
проектите за адаптација, реновирање или
изградба на ново училиште кои немаат
решение за пристапност во самата проектна
документација.

и го поттикнуваат корисникот да учествува во својата
заедница, да придонесува во животот во заедницата, да
се тргнеме од гледањето на лицата со попреченост како
пасивни приматели на помош и милосрдие и да направиме обиде да станат активни граѓани кои придонесуваат за благосостојбата“, рече Владимир Лазовски од
Министерството за труд и социјална политика (МТСП).

на социјални услуги и на достапноста на услугите надвор од урбаните средини, во самото место на живеење.
„Воведовме некои нови услуги коишто ја овозможуваат

Промените се можни и до нив може да се дојде само
преку соработка меѓу институциите, здруженијата на
лицата со попреченост и медиумите се согласија присутните на дебатата.

Преку отвореност и соработка до полесна интеграција на
барателите на азил
„Минимум девет месеци е временскиот период помеѓу
поднесување на барање за азил до пристигнувањето на
одговор од институциите. За ова време, барателите на
азил немаат можност да се стекнат со работни вештини
или да побараат работа надвор од Прифатниот центарот за баратели на азил“, вака го почнавме разговорот со
тимот на Легис. За да им излезат во пресрет, користејќи
ја институционалната поддршка од Цивика мобилитас,
Легис развиваат менторска програма за подобрување
на можностите при вработување на барателите на азил
и лица со стекнат статус на бегалци или привремена
заштита.
Успешноста на оваа програма се должи на
менторската и финансиска поддршка од
Цивика Мобилитас и нејзиниот тим. Како
донатори покажаа силна доверба во Легис за
да се реализира една долгогодишна идеја која
позитивно влијае на психо-физичко здравје
и ги олеснува процесите на интеграција на
барателите на азил.
За да ја воспостават програмата, Легис оствариле директна соработка со Прифатниот центар за баратели на
азил во Скопје и луѓето кои престојуваат таму. „Пред да
започнеме со реализација на програмата, остваривме
средба со жените и мажите кои престојуваат таму, ги воочивме нивните потреби и согласно можностите почнавме да работиме“, велат од организацијата. Менторската
програма се состои од теоретски дел кој вклучува предавања за правниот, економскиот и социјалниот систем
во земјава и практичен дел кој вклучува стекнување

вештини во шиење, декоративен маникир, рачна изработка на накит и предмети, везење, а наскоро и часови
за градинарство.
„На практичната обука од јануари до март 2021 г. учествуваа пет жени и две млади девојки кои се стекнаа со
вештини. Во септември учествуваме на фестивалот на
Цивика мобилитас каде презентиравме рачни изработки и марами со везени мотиви создадени до август оваа
година“, дополнуваат тие. Под слоганот „Од Истокот со
љубов“, Легис овозможи граѓаните да добијат рачни изработки со мотиви од Блискиот Исток, а тие преку своите донации да овозможат финансиска поддршка за луѓето вклучени во процесот на изработка. Инспирирани
од позитивните резултати од работилниците за шиење
и везење и успешната презентација на фестивалот, од
организацијата обезбедија финансиска поддршка за
отпочнување на работилници за жени во социјален ризик од локално население, со цел да ги зајакнат нивните
работни вештини и да им овозможат поддршка при вработување. Првата обука за жени од локално население
започнува следниот месец. „Беа пријавени голем број
на жени, па моравме да одбереме само петнаесет со кои
ќе работиме во наредниот период. Тие ќе следат обуки
за шиење, кроење на облека итн. Предвидено е курсот
да трае два месеци и истите да изработат конкретни
предмети, кои би биле презентирани понатаму“, дополнуваат од Легис.
Пред да го завршиме нашиот разговор, зборувавме и за
идните планови, кои звучат одлично. „Во понатамошната реализација на оваа програма, предвидуваме и
отварање на работни места со развој на социјално претпријатие со цел самоодржливост на програмата, секако во соработка со Прифатниот центар за баратели на
азил“, поентираат од Легис.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Охрид најотворена, а Пласница најниско рангирана
општина во земјава
Во земјава постојат општини кои имаат изработено две
службени веб-страници или веб-страница за информирање на граѓаните што не е регистрирана на доменот
gov.mk. Некои општини, како општина Сарај, не ги задоволуваат барањата за сајбер безбедност, а дури дванаесет од локалните самоуправи во земјава не го објавиле буџетот на општинската веб-страница. Голем дел
од овие страници не ги содржат основните информации предвидени со закон, а просечната отвореност на
општините за 2021 година изнесува ниски 25 проценти.
Ова се дел од резултатите од истражувањето за проценка на состојбата на добро владеење во единиците на
локалната самоуправа (ЕЛС) во РС Македонија за 2021
година, што го направи Фондацијата Метаморфозис во
соработка со осум организации, меѓу кои и Фондација
за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип, поранешен институционален грантист на програмата Цивика мобилитас.
Индексот на отвореност покажа дека во 2021
година најдобри резултати имаат општините
Охрид (51%), Василево (48%) и Кочани (48%),
додека најниско е рангирана општината
Пласница (3%).
Индексот на отвореност покажа дека во 2021 година
најдобри резултати имаат општините Охрид (51%), Василево (48%) и Кочани (48%), додека најниско е рангирана општината Пласница (3%). Мерењето на отвореноста на општините траеше од 1 јуни до 15 јули 2021
година, а ги опфати сите 80 ЕЛС и градот Скопје. Општините беа оценети преку 139 показатели, поделени во четири области: транспарентност, совесност, пристапност
и интегритет, девет под-области, како и заедничкиот домен присутен во сите - отворените податоци.
Истражувањето покажува дека повеќето општини не
работат доволно за да ги задоволат стандардите за отвореност. „Кај голем дел од општините единствена
информација за јавните претпријатија е линк до веб
страницата, каде нема речиси никакви документи и ин-
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Општините Теарце, Сарај, Студеничани и
Сопиште, не објавиле никакви податоци
за финансиското работење во периодот на
спроведување на истражувањето.
формации од корист за граѓаните“, велат од Фондација
Метаморфозис. Покрај тоа што просечните вредности
се ниски, сепак дванаесет општини ја покажаа својата
отвореност преку податоците на веб-страните. „Општините Охрид, Кавадарци, Прилеп, Василево, Зрновци,
Аеродром, Штип, Ѓорче Петров, Вевчани, Желино, Куманово и Росоман за прв пат годинава објавија на своите веб-страници податочни сетови во машински обработлив формат, посочуваат од ФРЛЗ. Тие додаваат дека
националниот портал за отворени податоци, data.gov.
mk, до денес содржи 281 сет на податоци објавени од 57
субјекти, а само три од нив се ЕЛС.
Покрај тоа, загрижувачка е бројката дека 21 општина немаат објавено никакви податоци поврзани со процесот
на донесување одлуки. Ова е значајна област која треба
да се подобри бидејќи со поголема пристапност на информациите за одлуките на Советот и градоначалникот,
навремено известување за нивната работа, граѓаните
добиваат можност за вклучување во донесувањето на
јавните политики на локално ниво, стои во препораките
во извештајот.
Што се однесува до финансиската транспарентност,
единиците на локалната самоуправа исполнуваат само
27 отсто од индикаторите, при што најдобри резултати
покажала општина Карпош (58 отсто), додека никакви
податоци за финансиското работење, во периодот на
спроведување на истражувањето, не објавиле општините Теарце, Сарај, Студеничани и Сопиште. Само 10
општини од земјава имаат објавено граѓански буџет,
со што се скратува можноста граѓаните, на едноставен
начин, преку графикони и илустрации, да го разберат
буџетот. Воедно, општините не објавуваат податоци за
платите на функционерите и надоместоците на членовите на Советот на општината.

Граѓански ангажман
Демократизацијата на земјата и унапредувањето на
човековите права се главните придобивки на граѓанскиот
сектор
„Клучните успеси на граѓанското општество се таму каде
што тоа е вкоренето“ рече Сашо Клековски, аналитичар
и поранешен граѓански активист, дефинирајќи го како
катализатор на промените кои без него, сигурно би се
случувале многу побавно. Оваа констатација беше дел
од дебатата „30 години граѓанско општество”, која се
одржа на 29 септември 2021г., во хотелот Александар
Палас во Скопје и онлајн на платформата ЗООМ.
Дебатата ја отвори Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители, поранешен уставен судија и дел од граѓанското општество,
правејќи сублимат од случувањата во секторот преку
анализата „Аналитички осврт на развојот на граѓанското општество од независноста на државата до сега“. Таа
истакна дека според едно од истражувањата на јавното
мислење за граѓанско учество во земјава, граѓанскиот
За иднината на секторот важен е дигиталниот
активизам и комуникацијата преку онлајн
алатки за различни прашања и иницијативи.
Ова ќе го направи попривлечен за следните
генерации, а сегашните активисти ќе ги
подготви за промените и предизвиците во
годините кои доаѓаат.

активизам има мобилизаторски простор кај 1/3 од граѓаните во државата. Во раниот стадиум на подготовка и
креација на политиките се вклучени 43% од организациите, додека 37% од ГО изјавиле дека се вклучени во
тој процес, но и во подготовка на законите. Според Габер Дајмановска се очекува дека ова е критичната маса
во општеството која ќе влече напред додавајќи дека
граѓанското учество е непосредно врзано со чувството
дека можат да се направат промени.
Зборувајќи за промените и постигнувањата во граѓанскиот сектор низ годините, Катерина Хаџи-Мицева
Еванс од Европски центар за непрофитно право, се
осврна на дел од регулацијата каде македонското
граѓанско општество било лидер во регионот, како што
е носењето на Законот за волонтерство и првата Стратегија за волонтерство, регулативата за управување со
ризик и сл. Таа ја потенцираше важноста од соработката
со институциите и бизнис секторот додавајќи дека „без
поддршката на општеството и граѓаните, секторот нема
да може да го постигне она што го зацртал“. Одговарајќи
на некои од стереотипите за граѓанското општество таа
истакна дека многу организации работата на некои од
темите заради личната посветеност, а не заради стратегиите на донаторите. За Хаџи-Мицева Еванс, „наша
задача за следните 30 години е секторот во сите земји
да биде дел од општеството, препознаен и отпорен на
лошите практики“.
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На дебатата се зборуваше и за сликата на граѓанските
организации во јавноста и потребата таа да се промени.
За Ибрахим Мехмети од Швајцарска агенција за развој
и соработка (СДЦ) потребно е да се подобри комуникацијата помеѓу организациите и медиумите со што ќе
се подобри информираноста за постигнувањата и ќе
се истакне влијанието и улогата на организациите во
општеството.
Осврнувајќи се на областите на промена, Клековски
потенцираше неколку: „Дали ќе ги имавме квотите за
учество на жените во политиката ако не беше притисокот на граѓанските организации? Дали ќе имавме министерство за животна средина ако не беше влијанието
на Движењето на екологистите на Македонија (ДЕМ)?
Дали ќе имавме рампи и подобрување на физичкиот
пристап за лицата со хендикеп, ако не беа организациите кои беа гласни на оваа тема? Ќе имавме ли Закон за
недискриминација? Или, програми на политичари со
велосипедски патеки, ако не беа „На Точак“?“ Според
него, важно ќе биде како граѓанските организации ќе
соработуваат со нивните „системски роднини“, оние кои
се базирани исто така на здружување, како што се коморите, синдикатите, политичките партии, верските заедници и сл. Осврнувајќи се на иднината тој ја потенцираше важноста на дигиталниот активизам, комуникација
преку онлајн алатки за одредени прашања и иницијативи. „На овој начин секторот ќе биде попривлечен за
следните генерации, а ние подготвени за промените и
предизвиците во годините кои доаѓаат“, рече тој.

Присутните претставници зборуваа за граѓанскиот активизам во изминатите децении, изразувајќи задоволство
од постигнатите промени во општеството, истакнувајќи
дека има многу работи на кои можат да бидат горди, но
исто така, следува уште поголема борба во годините кои
доаѓаат.
Учесниците се согласија дека е потребно да го следат
општеството како хибридно, да ја подобрат соработката со медиумите, да работат повеќе на надминување
на недовербата со бизнис секторот преку соработка и
меѓусебна комуникација која ќе ја направи очигледна
нивната меѓузависност.
„Сите сили во светот не се толку моќни како идејата чие
време е дојдено!, со овој цитат на Виктор Иго сакам да
завршам“, рече Наташа Габер Дамјановска која го дефинираше граѓанското општество како генератор на нови
идеи.
На дебатата со физичко присуство, преку платформата
ЗООМ и Фејсбук страната на ГРЦ учествуваа вкупно
310 учесници, а таа беше завршен настан на Граѓанскиот ресурсен центар, проект финансиран од Европската
Унија, а спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Асоцијацијата
за демократски иницијативи, Гостивар и Медиа плус,
Штип.
Дебатата погледнете ја ТУКА.

Луѓето се поубави кога се различни #НаправиРазлика
#ПочитувајГиРазличностите
„Мојот живот е исполнет со убавините на мешањето
меѓу луѓето со најразлични потекла. И цел живот учам
нешто ново, секој ден. Учам како да се ставам во чевлите
на другиот, со поинакво потекло, со поинаква култура,
навики и обичаи“, вели Џабир Дерала за кампањата:
„Направи разлика, почитувај ги различностите“, реализирана од Цивил – Центар за слобода. Иницијатива во
која преку видео пораки јавните личности, граѓаните,
креаторите на јавното мислење, експертите и политичарите зборуваа за различностите и европските вредности. Секој на свој начин автентичен и подготвен да
придонесе за еднакво општество за сите.
„Вашата слобода завршува таму каде што се повредува
слободата на другиот“, „Секој етникум почитувајќи ги
другите успеал да си остане свој“, „Mузиката и спортот се
најсилното оружје во борбата за почитување на различностите“, „Учете ги децата да бидат добри луѓе“, „Човекот
што учи за другите луѓе, заедници и култури е слободен
човек“, се дел од пораките кои во изминатите месеци ги
испратија Атиџе Муратова, Дуња Иванова, Петар Арсовски, Кристина Арнаудова, Рита Бехадини и многу
други.
Оваа кампања за јакнење на јавната свест се фокусира
на позитивните пораки за мултикултурализмот и европските вредности, а целта е да се ублажат разорните
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последици од етничката омраза и антизападните кампањи, велат од Цивил, испраќајќи порака: „Со почитувањето на различностите кај луѓето и заедниците, секој
ден го правиме овој свет подобар и поубав за идните
генерации. Секој ден имаме шанса да направиме нешто
добро. Секој ден имаме шанса да промениме нешто во
светот. Направи разлика. Почитувај ги различностите“.
Видео пораките погледнете ги на Фејсбук страната на
Цивил.
Кампањата е дел од истоимениот проект Направи разлика: Почитувај ги различностите и се спроведува во соработка со Министерството за надворешни и европски
прашања на Големото војводство Луксембург. Проектот
е продолжение на минатогодишната извонредно успешна иницијатива Обединети во различноста.

Најчесто прекршувано детско право е правото на видување
со двајцата родители
Семејните односи петта година по ред се на врвот на
листата најчесто прекршувани права на децата во нашата земја, според пријавите на СОС- телефонот за деца и
младинци на Првата детска амбасада во светот– „Меѓаши“. Со повиците во првата половина од 2021 година, опфатени се вкупно 223 деца и млади, односно решавани
се 151 случај за кои постои можно прекршување на едно
или повеќе детски права.
Во пријавените случаи се забележува дека
кај децата преовладува лутина, фрустрации,
емоции кои водат до агресивно однесување, а
најчесто причинител за ваквата психолошка
состојба кај децата е односот на родителите кој
произлегува од разводите.
„Дури 98 повици се однесуваат на проблемот со прекршување на правото на детето да се гледа со родителот
кој не е старател што се случува со непочитување на решенијата од центрите за социјална работа при бракоразводни постапки“, покажува полугодишниот извештај
на Меѓаши за работата на СОС линијата за деца и млади.
Најмногу загрижува синдромот на отуѓено дете што се
јавува кај децата на разведени родители, бидејќи има
сериозни последици врз развојот на овие деца и нивната личност. „Тесно поврзано со овој проблем е и проблемот на грабнување на детето од страна на еден од родителите кои се разведени, проблем кој прв пат по подолго
време беше пријавен неколку пати на СОС телефонот во
првите шест месеци годинава“, потенцираат од Меѓаши.
Веднаш по ова се пријавите за прекршувањата на правата на детето при насилство. Во овие дојави се опфатени 90 деца и се однесуваат на повеќе видови насилство
како: меѓуврсничко насилство – булинг, физичко насилство, ментално/емоционално насилство, занемарување
(негрижа), сексуално насилство, злоупотреба на детски
труд. Најмногу деца, вкупно 33, пријавиле физичко насилство.
На трето место по зачестеност е прекршување на правото на пристапност до институции, социјални, здравствени и други услуги, потоа проблеми поврзани со

ментално здравје, училиште и физичко здравје. „Вкупно
63 деца се опфатени во категоријата проблеми со пристапноста до различни услуги и институции. Во оваа категорија се опфатени деца кои имале ограничен пристап до образование како резултат на немање извод од
матична книга, непоседување на вакцинален картон,
намалување на капацитетите на работа на градинките
заради пандемијата со Ковид-19, техничко помагало за
следење на онлајн наставата и слично“, се наведува во
извештајот.
Во првата половина од оваа година има осум
случаи на деца кои побегнале од домот, но има
и пријави за грабнување деца од страна на
родител кај разведени партнери
Постапувањата по пријавените проблеми најчесто се
препораки, упатувања до надлежни за спроведување
на законот, упатувања до други институции во земјата или надвор од неа, упатувања до советници во училиштата или директни интервенции.
„Во текот на давањето поддршка, тимот на СОС-телефонот често соработуваше со центрите за социјална
работа, посебно со Интервентниот тим при скопскиот
центар, како и центрите од другите градови, секторите
за внатрешни работи, училиштата, Здружението на млади правници, Коалицијата за правично судење, Првиот
семеен центар како и други чинители и организации заради давање подобра и поефикасна поддршка на оние
кои пријавуваат“, велат од Меѓаши.
Во СОС тимот на Меѓаши има различни профили на
луѓе: психолози, правник, криминолог, педагог, социјален работник и од неодамна волонтер – дефектолог.
Оваа тимска разноликост, посочуваат тие, им дава можност секој случај поединечно да биде разгледан од повеќе аспекти и да се изнајде најдоброто решение.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Навремено прегледајте ги градите, тоа спасува живот!
На 26 септември 2021 година розовата боја доминираше во вкупно 17 градови во нашата земја во чест на
сите борци со ракот на дојка и со единствена цел - подигнување на свеста за оваа болест. Илјадници граѓани
по 13-ти пат беа дел од маршот „Напред розово“ во организација на здружението „Борка – за секој нов ден“.
Во време на пандемија, а под сите мерки и протоколи за
заштита од КОВИД-19, пораката беше едноставна: „Пациентите со рак не смеат да бидат заборавени поради
пандемијата“. Не само кај нас, секаде во светот голем
број од дијагностичките процедури беа прекинати. За
40 проценти е намален бројот на ново откриени случаи, поради што демне опасност недијагностицираните
пациенти да развијат рак во доцен стадиум. Треба да
продолжи континуираниот скрининг за рак на дојка, а
пациентите да имаат непречени и достапни дијагностички процедури, порача Биба Додева, претседател на
Борка, од централниот настан на Школка во Градскиот
парк во Скопје.
Редовните лекарски контроли и самопрегледот
на дојка се најефикасни за рано откривање и
дијагностицирање на болеста.
На присутните официјално им се обратија и министерот
за здравство Венко Филипче, амбасадорката на САД во
Македонија Кејт Мари Бирнс, д-р Нино Васев специјалист онколог, д-р Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје, кои истакнаа дека секој пациент заслужува
персонализиран пристап на терапија, достапност на
најсовремени лекови, како и навремена терапија.
Министерот Филипче потенцира дека останува посветеноста за обезбедување максимална здравствена
заштита за сите наши граѓани и активна и инклузивна
соработка со граѓанските организации. „Само со заеднички напори може да го унапредиме нашиот здравствен систем“, додаде тој.
На настанот присуствуваше и Данела Арсовска, кандидатка за градоначалничка на Скопје, која овој пат беше
во улога на борец која ја добила битката со ракот. „Болеста не прашува за години и пол. Кога јас се соочив со
болеста бев многу млада, но сепак со единствена мисла
дека морам да победам“, вели Арсовска која акцентот го
стави на редовните лекарски контроли, но и самопре-
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гледот на дојка кои се најефикасни за рано откривање и
дијагностицирање на болеста.

Со присутните во Скопје, маршираше и Петре Шилегов,
актуелен градоначалник на Скопје, кој преку Фејсбук
статус дополнително ја изрази поддршката за здружението Борка: „Овие луѓе денеска покажуваат дека во тие
битки не се предаваат и секогаш се тука да им помогнат
на пациентите заболени од рак, како и да ја едуцираат пошироката јавност, да понудат совети на јавните
здравствени институции и невладиниот сектор“.
На бесплатната телефонска линија 075/22 88 99
може да се јави секој што мисли дека е заболен
или веќе боледува од оваа болест за да добие
соодветни информации и насоки.
Годишно во Македонија се регистрираат по 700 до 800
случаи на рак на дојка, а битката со болеста ја губат 250
пациенти. Според пациентите кои го победиле ракот,
поддршката е најважна. На бесплатната телефонска линија 075/22 88 99 може да се јави секој што мисли дека е
заболен или веќе боледува од оваа болест за да добие
соодветни информации и насоки. Не заборавајте да закажете мамографски преглед, тоа ќе ви го спаси животот.

Потребна е поголема поддршка од општеството и државата
за менталното здравје
„Потребно е подигнување на свеста за менталните болести и зголемување на достапноста на информации за
заштита на сопственото здравје и здравјето на нашите
најблиски“, пишува Димитар Илчов, во воведниот текст
на списанието „Ментално здравје“, издадено од Здружението за ментално здравје – Асоцијација Мисла, со
поддршка од Цивика мобилитас.
Потребна е поголема поддршка од општеството
и државата за менталното здравје, кое во
моментов е препуштено на лични иницијативи
и проекти на здруженија.
Во времето во кое живееме, соочени со пандемијата
предизвикана од вирусот на КОВИД-19 и со економска
криза, сведоци сме на се` поголема зачестеност на проблеми поврзани со менталното здравје кај сите категории граѓани. Следствено на ова, потребата од четиво кое
ќе се фокусира на унапредување на менталното здравје
се наметна сама, посочуваат од асоцијација Мисла.
Во првиот број, издаден во тираж од 300 примероци
и/или достапен онлајн, прочитајте: како да изградиме
подобро општество за лицата кои страдаат од ментални нарушувања, за значењето и важноста на јавното
ментално здравје, влијанието на психотерапијата и сл.
Преку интервјуа свој стручен коментар за состојбата со
менталното здравје во нашата земја дадоа и д-р Стојан
Бајрактаров, д-р Силвана Марковска – Симоска и д-р
Мирјана Јовановска – Стојановска, кои се согласни дека
е потребна поголема поддршка од општеството и државата за менталното здравје, кое во моментов е препуштено на лични иницијативи и проекти на здруженија.
„Нашата намера е содржините во ова списание да опфатат не само стручни и концепциски прашања, туку и
информативни содржини напишани на популарен и
разбирлив јазик, наменет за сите“, посочува главниот и
одговорен уредник Илчов.
„Ментално здравје“ е списание кое се стреми да излегува периодично, во редовни интервали, и секако, да
остане бесплатно. Не го пропуштајте првиот број, прочитајте го и продолжете да се грижите за своето ментално здравје. Грижата за менталното здравје е аванс за
среќен и спокоен живот.
Магазинот „Ментално здравје“ прочитајте го ТУКА.
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Иницијативите за активирање на младите даваат
резултати
Повеќе од 170 млади луѓе се вклучија во активностите
на Регионалниот зелен центар од Охрид (РЗЦ) посветени на заштитата на животната средина. Активистите од
здружението се задоволни од постигнатите резултати.
Велат дека преку проектните активности, осмислени на
поинаков, поатрактивен начин, може да се гради свест
за еколошките проблеми.
Иницијативата „Зелена плажа Лабино“ имала
најголем ефект затоа што по континуираното
чистење и средување од активистите, локалното
население продолжило организирано да ја
одржува.

Активистите поставија 11 знаци со мотиви за заштита
на животната средина на девет локации во охридскиот
регион. Знаците носат пораки за заштита на животната
средина а поставени се на најфреквентните локации и
за локалното население и за туристите. Активности со
најголем ефект, за Ана Бојаџиева е „Зелена плажа Лабино“. Активистите постојано ја одржувале оваа дива
плажа во стариот дел на градот, преку неколку акции за
собирање отпад, две акции за чистење на вегетацијата,
постојано одржување на кантите за отпадоци, поставување знак со еко мотиви и сл. Сега, по нивната иницијатива, локалното население продолжило организирано
да го одржува овој дел од градот.

Младите од РЗЦ биле поттикнати од, како што велат, „не
толку сјајната ситуација во Охрид со дивите мини депонии, недоволната заинтересираност на граѓаните за
некаква промена и недоволната свест за заштита на животната средина“. Проектот „Младинско еко лето“ што
го поддржа Цивика мобилитас требало да ја подобри
желбата на младите за вклучување во дискусии и активности од областа на животната средина. Тие согледале
дека постојат многу истомисленици кои имаа корисни
идеи и предлози за решавање на актуелните проблеми,
кои се заинтересирани за промена, но, на кои, за жал,
им недостасува самоиницијативност. Членовите на
РЗЦ решиле тие да бидат алката што ќе ги поврзи сите
елементи. И успеале.
За шест месеци, колку што траеше спроведувањето на
проектот, тие организираа четири едукативни средби
посветени на различни аспекти од заштитата на животната средина и на подобрување на вештините за подготовка на проекти на кои учествуваа повеќе од 70 млади.
Во текот на јули и август, организираа шест еколошки
акции на кои стотина активисти собраа 105 вреќи отпад,
стари телевизори, мебел, душеци и сл. Собраниот отпад
го транспортирале до локалната депонија со помош на
механизацијата на здружението Еко-Фап. „Главните
соработници, Културолошка иницијатива 5 до 12 и Еко
Фап, имаа значаен придонес во успешната реализација“, вели Ана Бојаџиева од РЗЦ. Таа ја издвојува соработката со Културолошка иницијатива 5 до 12, кои се тим
на млади ентузијасти кои работат под мотото „Културата расте со младите“. Иако тие повеќе се фокусирани на
зголемување на свеста за културата, преку Младинско
еко лето успеале да ги воведат младите и во водите на
еко свеста. „Процесот на воспоставување соработки со
разни здруженија, институции, општини, поединци е
нешто што би го издвоиле како доста позитивен ефект
од овој проект, што особено не радува и ни дава елан,
оваа иницијатива да прерасне во уште поголема“, додава Бојаџиева.

14

ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

Во Регионалниот зелен центар се сосема убедени дека
на ваков начин може да се гради свест. „Во тоа не уверуваат бројните барања за волонтирање во нашето здружение по спроведените активности, бројните предлози
за во иднина, контактот кон РЗЦ од здруженија од другите градови во земјата кои слушнале за нашата иницијатива и најмногу од сé, тоа што младите ни ставија
на знаење дека можеме да сметаме на нивната огромна
поддршка ако продолжиме со вакви активности,“ вели
Бојаџиева. Не кријат дека имало и одбивања за учество
во акциите, но, „со оглед дека позитивните искуства се
побројни, дефинитивно ќе продолжиме да се залагаме
за уште поголем младински ангажман“, додава таа.

Граѓанско учество
За 30 години земјава го зголемила БДП за 60% - дали е
доволно?
Во пресрет на јубилејот – 30 години независност, Институтот Фајнанс Тинк анализираше повеќе параметри
кои нудат дел од одговорите на прашањето од насловот.
Анализата ги опфати егзистенцијалните прашања кои
се на врвот на интересот на јавноста како што се невработеноста, платите, бруто домашниот производ (БДП) и
ги спореди со тие на неколку други земји.
Пред три децении, државата имала БДП по
жител споредлив со Летонија, Полска, Романија
и Казахстан. Денес, имаме слично ниво на БДП
по жител со Албанија, Грузија и Туркменистан.
Според резултатите, од 1992 до 2021 година Македонија
го зголемила бруто домашниот производ за 60%. Така,
ако пред 30 години БДП во земјава бил 10.278 долари по
жител, според паритетот на куповната моќ, годинава тој
изнесува 16.444 долари. БДП по жител, пред три децении, бил споредлив со оној на Летонија, Полска, Романија и Казахстан. Денес, БДП е сличен со оној на Албанија, Грузија и Туркменистан. Во земјите со кои Северна
Македонија била на исто ниво пред 30 години, сега БДП
е зголемен за трипати.
Кај невработеноста, работите се малку подобри. Таа
е намалена од 21,7% во 1998 година на 15,9% сега, или
денес имаме иста невработеност како во 1966 година.
Податоците покажуваат слична невработеност со Црна
Гора и Босна и Херцеговина, а подобри сме само од Косово. Македонската невработеност е под нивото од пред
осамостојувањето, но се уште над т.н. природна стапка
на невработеност, потенцираат од институтот.
Просечните плати во 2021 година се намалиле во однос
на тие во 1987 година споредено со Словенија, и повторно Македонија е подобра само од Косово. Претставено
низ бројки: за секои 100 евра од просечната плата во
Словенија, Македонија во 1987 година имала 44 евра,
додека денес износот е 35,5 евра. Важно е да се напомене дека разликите не се зголемиле само меѓу Словенија
и Македонија, разлики се забележуваат кај износот на
просечните плати во поранешните ЈУ држави, се посочува во истражувањето. Разликата се отсликува и во
секторите. Доколку во 1981 година од дванаесет сектори, две третини имале плати над просекот, сега во 2021
година само финансиите (банкарство и осигурување)
и здравство и социјална заштита се над просекот. Значајни сектори, како индустрија, земјоделство, угостителство, сега заостануваат повеќе зад просекот отколку

во 1981 година. Дел од тоа може да се објасни со новите сектори, како информатика, кои ги немало во 1981
година и го подигаат просекот, но сепак станува јасно
раслојувањето и по сектори.
Претставувајќи ја состојбата во која се наоѓа земјата
денес, резултатите говорат за подобар живот за некои,
но не за сите граѓани. Од инфографиците се наметнува
и заклучокот дека многу земји се движат забрзано на
патот на економскиот прогрес, додека Северна Македонија тоа го прави забележително бавно. Од Фајнанс
Тинк тоа го образложуваат со низа надворешни и шокови од неекономска природа кои оневозможиле економијата да оствари повисоки и континуирани стапки на
раст. „Корона пандемијата лани ја втурна земјава во
рецесија со пад од 4,5% на БДП. За годинава прогнозите се дека ќе ја завршиме со раст од 4%, а во наредните
години тој да расте 5%“, велат од институтот.
Корона пандемијата лани ја втурна земјава во
рецесија со пад од 4,5% на БДП. За годинава
прогнозите се дека ќе заврши со раст од 4%, а во
наредните години тој да расте до 5%
Од Фајнанс Тинк посочуваат дека за споредба се земени
само поранешните социјалистички земји со расположлив краен показател, односно проекција за 2021 година, сличен на тој од Северна Македонија. Притоа, како
извор се користат податоците на Светскиот економски
преглед на Меѓународниот монетарен фонд.
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Вработување и отпуштање на работници е најголем
бирократки товар за компаниите во земјава
По повод Меѓународниот ден за борба против бирократија, 29 септември, граѓанската организација Македонија 2025 го презентираше Индексот на бирократија
за Македонија. Истражувањето ја опфаќа целата 2020
година и покажува дека Македонија во однос на процедурите има најмало бирократко оптоварување во споредба со шесте европски земји вклучени во истражувањето (Словачка, Чешка, Италија, Бугарија, Шпанија
и Литванија). Меѓу земјите на ЕУ, Шпанија троши најмногу, дури 369,3 часа на бирократски обврски кон државата, во Италија едно претпријатие троши 312 часа, во
Литванија 271 час, во Чешка и во Словачка трошат 239,
односно 217,5 часа последователно. Едно претпријатие
во земјава троши 146,5 часа годишно за да биде целосно
услогласено со домашното законодавство, стои во истражувањето на „Македонија 2025“. „Намален е бројот
на часови што им се потребни на компаниите за да ги
извршат обврските кон државата. Главните промени
што придонесуваат за подобрување на македонските
резултати се помалку законски измени, односно одложена примена на дел од законската регулатива поради
пандемијата со Ковид-19“, истакна пред присутните Никица Мојсоска Блажевски, главен извршен директор на
Македонија 2025. На ова се надоврза и вицепремиерот
за економски прашања, Фатмир Битиќи: „Во овој меѓупериод од една година преземени се сериозни чекори
за поефикасна и поефективна администрација и намалување на бирократските процедури. Тоа го правиме
и на оперативно и на стратешко ниво“.

Македонија со најмало бирократско
оптоварување за компаниите. Едно
претпријатие во земјава троши 146,5 часа
годишно за да биде целосно услогласено со
домашното законодавство.
И покрај олеснувањето, најмногу бирократски товар
носат активностите поврзани со „вработување и отпуштање од работа“. Истражувањето покажува дека
работодавачите во Македонија годишно трошат 31,5
работни часа за да вработат или отпуштат работник.
Ова, според претставниците на „Македонија 2025“, е
огромен бирократски товар. Блиску до нас е Шпанија
со 30,75 часа, а најдобра е Литванија, каде што за овие
бирократски процедури се потребни само 3,75 часа. Во
Италија, Чешка и во Словачка времето минато пред
шалтерите за оваа цел се движи меѓу 9,45 часа (Италија),
па сè до 17,25 часа (Словачка).
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Индекс на бирократија за Македонија
покажува дека работодавачите во Македонија
годишно трошат 31,5 работни часа за да вработат
или да отпуштат работници.
Од Македонија 2025 предупредуваат дека нашата земја
во иднина најверојатно ќе се соочи со зголемување на
бирократскиот товар во однос на усогласувањето со европската регулатива. „Во 2021 година станаа ефективни
две нови регулативи: регистрација на „вистински сопственик“ и регулатива поврзана со примена на Законот
за заштита на лични податоци. Наша проценка е дека
овие нови обврски ќе го зголемат бирократскиот товар
на претпријатија за дополнителни 12,5 часа“, дополнуваат од организацијата. Предизвици се очекуваат и во
подрачјата како отпад, безбедност и здравје, но сметаат
дека побрзото усогласување на македонското законодавство претставува и можност за работа на пазарот на
ЕУ.
Индексот на бирократија, кој е пресметан во рамките
на проектот „Кон намалување на бирократскиот товар“,
користи меѓународно потврдена методологија за мерење на бирократијата во соработка со експерти од различни области и анкети спроведени во претпријатија.
Главната цел е да се измери товарот врз компаниите и да
се предложат мерки за намалување на истиот. Во 2020
година првпат во Македонија беше спроведен и пресметан индексот на бирократија.

Преку симулација на ситуации до поголема информираност
на текстилните работници за нивните права

„Да се охрабрат текстилните работници јавно да зборуваат за проблемите, неправилностите и кршењето
на работничките права во текстилната индустрија. Да
дејствуваат и да се борат за почитување и остварување
на нивните права“, ова е заклучокот од работилницата
„Текстилниот работник на пазарот на трудот“, организирана од Организацијата на жени Лозово како дел од
проектот „Социјално-економските права на текстилците“, поддржан од Цивика мобилитас.
На еднодневната работилница учествува 30 текстилни
работници од Лозово, Свети Николе и Велес. Таа беше
интерактивна, па преку вежбите на работниците им беа
претставени правата, предизвиците со кои се соочуваат
и начините како да се справат со нив. Поделени во три
групи тие беа ставени во улоги на текстилни работници, работодавачи и инспектори. Низ улогите дојдоа до
израз проблемите на работниците, дискриминацијата,
кршењето на работничките права, односот на работодавачите кон работниците и инспекцискиот увид. „Работилницата и вежбите беа од голема важност за нас како
текстилни работници. Сега сме повеќе информирани за
нашите права и како да постапуваме со ситуација кога
тие не се почитуваат“, велат учесниците.
Од голема важност за нив беше и излагањето на Кристина Ампева од „Гласен текстилец“ – Штип. „При повреда
на вашите работнички права, ве охрабрувам да се обратите до „Гласен текстилец“, а ние ќе ви овозможиме
бесплатна правна помош“, рече таа. Ампева зборуваше

и за влијанието на Ковид-19 врз ниско платените и трудоинтензивни гранки, особено врз текстилната индустрија.
„Работилницата и вежбите беа од голема
важност за нас како текстилни работници. Сега
сме повеќе информирани за нашите права и
како да постапуваме со ситуација кога истите не
се почитуваат“, велат учесниците.
Текстилните работници се наоѓаат на многу ниско скалило на пазарот на трудот. „Најголемите предизвици
со кои се соочуваат се несоодветни услови за работа,
ниската основица за пресметување плата, превисоките
норми, манипулациите со исплаќање регрес за годишен
одмор (К-15) и работните часови“, вели Марика Моневска од ОЖ Лозово. На работилницата беше констатирано дека треба да се преземат активности во поглед на
законските регулативи. Тоа подразбира доставување
предлози и препораки за измена и дополнување на
Општиот колективен договор за текстилната индустрија
согласно новите Законски промени. Работниците треба
да поднесуваат претставки до Државниот инспекторат
за труд, доколку се констатира повреда врз работничките права од страна на работодавачите. Едноставно, да се
остваруваат работничките права загарантирани со Уставот, колективните договори и другите прописи.

Со пораки за даночна одговорност, до поголема наплата на
даночните долговите во општините
„Даночниот морал во нашата земја е на релативно ниско
ниво и е детерминиран од низа на институционални
предуслови кои влијаат на индивидуалните вредности
на даночните обврзници, односно личниот даночен
морал“, велат од Центарот за економски анализи (ЦЕА).
Во рамки на проектот „Кон граѓанска одговорност и
одговорни даноци“, беше спроведен експеримент за
поттикнување на даночниот морал во општините Гости-

вар, Крива Паланка, Делчево и Пехчево.
Експериментот бил спроведен во 2020 и 2021 година врз
вкупно 1.544 даночни обврзници кои имале повеќегодишни обврски за данок на имот. Пристапот бил поразличен од „класичната“ комуникација помеѓу општината
и даночните обврзници, односно не се применувала
практиката за издавање на Решение за данок на имот,
(и евентуално) издавање на Опомена за извршување,
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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со цитирање на член од Законот за даноците на имот, а
во поретки случаи и постапка на присилна наплата односно извршување на неплатениот долг. Од ЦЕА се решиле за бихевиористички пристап како алтернативен
начин на комуникација. „Во нашето пилот истражување
заедно со партнерските општини преку три различни
пораки влијаевме врз однесувањето на даночните обврзници – односно тенденцијата на индивидуата да се
однесува како групата, потоа поттикнување на одговорноста за јавното добро, како и преку информирање за
последиците од неплаќање“.

колку оваа стапка ја примениме на ниво на држава, кај
сите општини, може да претпоставиме дека преку еднократна интервенција – комуникација за промена на
однесувањето - можат да се соберат дополнително 0,9
милиони евра данок на имот само од физички лица, или
меѓу 2,5-3 милиони евра приходи од вкупни даноци на
имот“, велат од ЦЕА.

Просечната вредност на заостанатата
даночна обврска за данок на имот по
обврзник пред да биде третиран изнесувал
10.558 денари, додека по испраќањето
на писмата и постапувањето од страна на
обврзниците, се намалил во просек за 636
денари.
Резултатите покажуваат дека 10,0% од обврзниците
целосно ја подмириле својата обврска откако им е испратена порака што треба да влијание врз нивните
општествени вредности, додека 8,8% од обврзниците
целосно ја подмириле својата обврска откако им е испратена порака за поттикнување на одговорност кон јавното добро. Сумарно 6% од должниците ги подмириле
своите заостанати даночни обврски, а дополнително
прибраната вредност, приход на општините, претставува 5,8% од вкупно прибраните приходи од данок на
имот од физички лица споредено со 2019 година. „До-

Однесувањето на даночните обврзници и влијанието
врз нивното однесување, кога се во прашање даноците,
е различно и во различните општини зависи од повеќе
социо-економкси и демографски карактеристики. Од
ЦЕА советуваат општините да имаат сознанија за профилот и однесувањето на даночните обврзници и да
креираат начини на комуникација со согласност со тоа.
Активности се дел од Проектот за даночна одговорност
– Кон граѓанска одговорност и одговорни даноци, кофинансиран од ЕУ, имплементиран од ЦЕА. Повеќе за значајниот број на активности и наоди може да најдете на
следниот ЛИНК.

Нови ресурси за креирање на јавни политики
Здружението за истражување и анализи ЗМАИ промовираше 11 истражувачки трудови на 12 граѓански организации подготвени од активисти кои во изминатите 15
месеци учествуваа на обуки за јакнење на истражувачките капацитети.
„Капацитетите на голем број локални организации
се многу мали, а со тоа и квалитетот на истражувањата и јавните политики не се на завидно ниво“, велат од
ЗМАИ осврнувајќи се на мотивот за започнување проектот „Центар за јавни политики“ со кој ќе се излезе во
пресрет на оваа потреба на локалните организации. Од
друга страна, тенденцијата за зголемување на транспарентноста и достапноста на податоци од државните институции на централно и локално ниво, креира поголеми можности за истражување и анализи на граѓанските
организации.
Темите кои ги опфаќаат овие истражувачки трудови се:
младинскиот активизам, буџетските процеси, земјоделците, екологијата, гасификацијата како и положбата на
маргинализираните групи. Покрај тоа, дел од истражувањата се осврнуваат на влијанието на Ковид-19 врз
образованието, предизвиците на едно родителските семејства и културните друштва.
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Центарот за јавни политики на ЗМАИ, преку
истражувањата на 12 граѓански организации
обезбеди длабински податоци за состојбите
во локалните заедници. Погледнете ги сите
истражувања во Збирката на прегледи
на политики на 12 локални граѓански
организации.
Зборувајќи за значењето на локалните организации, за
време на промоцијата, Александар Кржаловски, директор на МЦМС и Национален лидер на тимот на Цивика
мобилитас рече дека преку Цивика мобилитас се прават
напори да се поддржат и поттикнат помалите организации и оние кои работат надвор од Скопје. „Се трудиме
покриеноста да биде 50-50, помеѓу организациите од
Скопје и оние од другите градови. Сепак, свесни сме
дека тоа не е секогаш лесно. Ова не е проблем само кај
нас, за жал, трендот во целиот свет е да се оди кон мегалополисите и кон централизација.“ Осврнувајќи се
на корисниците на проектот, Артан Сулејмани, проектен координатор во ЗМАИ, рече дека целта била да „ги
одбереме организациите кои што се најквалитетни, но

многу побитно е да имаме рамноправна застапеност од
сите региони, а посебно организации кои работат на локални проблеми.“
Капацитетите на селектираните 20 организации од
различни региони во земјава беа градени во новиот
Центар за јавни политики што го основа ЗМАИ. Обуките покриваа осум модули: Анализа на опкружувањето,
Дескриптивна анализа, Статистички примерок и анализа на податоци, Тестирање на хипотези, Статистичко
заклучување, Поддршка во изборот на тема за истражување во зависност од областа на делување на граѓанска-

та организација, Креирање на јавни политики и Прикажување на сознанија од истражување. Учесниците
учеа како да користат квантитативни алатки и поминаа
низ целиот процес за креирање на квалитетни документи за јавни политики. Учесниците добија и менторска
поддршка во изработката на истражувачки материјали
од нивниот домен на работа.
Проектот „Центар за јавни политики“ е поддржан од
Цивика мобилитас.

Една година како сојузник на НАТО за 50,7% од населението
е позитивна работа
Република Северна Македонија на 27 март 2020 година,
стана триесетта земја членка на НАТО Алијансата. Првата година како дел од сојузот за 50,7% од населението
е позитивна работа за земјата. Ова го потврдува анкетата „Една година како сојузник на НАТО“ на граѓанската
организација Нексус граѓански концепт. Истражувањето се фокусира на перцепциите на јавноста за НАТО,
генералните чувства кон Алијансата и запознаеноста со
активности кои таа ги спроведува во државата.
На прашањето: Колку добро ја познавате НАТО организацијата, мнозинството (40,3%) сметаат дека доволно
добро ја познаваат организацијата, наспроти третина
(33,2%) кои кажуваат дека малку ја познаваат. Само
13,6% имаат перцепција дека многу добро ја познаваат
работата на НАТО. Жените, за разлика од мажите, многу
помалку ја познаваат организацијата, потврдуваат резултатите. На оваа тема, етничките Албанци, за разлика
од етничките Македонци покажуваат поголемо познавање па така, 27,4% од етничките Албанци одговориле
дека многу добро ја познаваат, наспроти 9% од етничките Македонци кои го дале истиот одговор. Се забележува дека оние со повисок степен на образование
почесто изјавувале дека доволно добро ја познаваат
Алијансата.
Генерално, мислењето за членството во Сојузот помеѓу
граѓаните е позитивното. Сепак, 28,9% од испитаниците,
донекаде или воопшто не се согласуваат дека тоа е позитивно. Според анкетата, етничките Македонци имаат

видливо поскептичен став кон Алијансата отколку етничките Албанци.
Во поглед на безбедноста, мнозинството испитаници
(64,5%) целосно или донекаде се согласуваат дека членството во НАТО ја зголемува безбедноста и стабилноста во земјата. Мнозинство се и граѓаните (60,4%) кои
целосно или до некаде се согласуваат дека Македонија
треба да брани друга земја на НАТО доколку биде нападната, додека пак, околу една петтина (21,7%) донекаде или воопшто не се согласуваат со ова. Од друга
страна, на прашањето „Доколку некоја друга членка
треба да ја брани Р.С. Македонија ако биде нападната“,
вкупно 74.4% од испитаниците целосно или до некаде
се согласуваат.
Телевизијата е главен извор за информирање за актуелните случувања во земјата и светот за 44,8% од учесниците. Повеќе од четвртина (28,7%) пак, се информираат
преку социјалните медиуми. Интернет весниците се извор за информирање на 14% од граѓаните во оваа aнкета, покажа истражувањето на Нексус.
Анкетата беше спроведена на репрезентативен примерок од 1.000 испитаници, постари од 18 години од
страна на агенцијата за истражување на јавното мислење М-проспект. Истражувањето е дел од проектот:
„Една година како сојузник на НАТО: Анкета за јавно
мислење“, спроведуван од НЕКСУС Граѓански концепт
и поддржан од Одделот за јавна дипломатија на НАТО
во Брисел“.

ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Концесии од 30 години за експлоатација на природните
ресурси се издаваат без знаење на јавноста
Постапките за давање концесии за експлоатација на
минерални суровини не се доволно транспарентни за
жителите на локалните заедници, ископувањето на песок и чакал од реките и езерата се дозволува исклучиво
за бизнис цели, а третманот на хидројаловиштата како
потенцијално најопасни места во рударските комплекси не е доволно регулиран. Ова се дел од забелешките за новиот Предлог-закон за минерални суровини на
Министерството за економија, кои Алијансата за застапување и лобирање „Разбистри сè“ ги претстави на јавна расправа, одржана на 14 септември 2021 г. во Скопје.
Во предлог-законот е внесена обврска за Министерството за економија да ги објавува сите документи поврзани
со издавање концесии и да ги разгледува забелешките
од заинтересираната јавност, а Владата да не издава
концесија при добиени негативни мислења од други
органи, институции и локалната самоуправа. Присутните констатираа дека транспарентноста на процесите за
добивање концесии не е на потребното ниво, посебно
за жителите на локалните заедници, за тие да бидат навремено информирани и да дадат свои мислења. „Концесиите се издаваат, рокот за издавање на концесии за
минерални суровини е 30 години, а јавноста дознава
откако ќе се издадат. Локалното население кое живее
околу местото на концесија кое е веќе издадено дознава отпосле. Потоа битките се ужасни долги, односно битката потоа е скоро невозможна“, вели Татјана Чакулева,
активистка од О2 Иницијативата. Барањата и одлуките,
дополни таа, се носат во еден затворен круг.
Граѓаните најмногу ги чувствуваат последиците
од прекумерното искористување на природните
ресурси, а дознаваат последни.
Предлог-законот не ја ограничува експлоатацијата на
песок и чакал во близина на водотеците само врз основа
на еколошки параметри, односно кога е потребно уредување на речните корита или крајбрежјата, со што ова
останува и понатаму бизнис дејност, спротивно на Законот за водите и директивите на Европската Унија. Лилјана Поповска, како претставник на граѓанската организација Зелен институт, во своето излагање посочи дека
едно од најопасните места за злоупотреба на животната
средина се всушност концесиите за неметални суровини, односно ископувањето на песок, чакал и слично. Ана
Петровска, поранешен директор на Државниот инспекторат за животна средина, надополнува дека копањето
на песок и чакал од речните корита е уредено со закон и
се врши со дозвола. Но, проблемот според неа, е што во
моментот се активни околу 30 дозволи на одредено растојание во една иста река. „Со самото тоа што се уништува крај речното земјиште и вегетација се зголемува
опасноста од поплави, додека причината за ископување
на чакал и песок е всушност да го заштитиме подрачјето
од поплави“, вели Петровска.
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Едно од најопасните места за злоупотреба на
животната средина се концесиите за неметални
суровини, односно ископувањето на песок и
чакал. Со уништување на крај речното земјиште
и вегетација се зголемува опасноста од поплави.
„Ние како алијанса за застапување и лобирање „Разбистри се”, имаме забелешка и во однос на хидројаловиштата во градските комплекси, рече Дејан Андонов
од Институтот за комуникациски студии (ИКС). Иако
во законскиот текст е предложена нова дефиниција за
рудник, која ги опфаќа и хидројаловиштата, нивниот
третман не е доволно разработен. Контролата на рудниците од Државниот инспекторат за животна средина останува недоволно дефинирана, со нејасна дистинкција
од Државниот инспекторат за техничка инспекција, а
избришана е обврската за државата да изработува годишна програма за рекултивација на старите рудници.
Контролата на рудниците од Државниот инспекторат за животна средина останува недоволно дефинирана, со нејасна дистинкција од
Државниот инспекторат за техничка инспекција, а избришана е обврската за државата да
изработува годишна програма за рекултивација
на старите рудници.
Предлог-законот за минерални суровини е ставен на
дневниот ред на седницата на Собранието и од Алијансата „Разбистри сè“ сметаат дека деловите што недостигаат треба да се доработат амандмански. Затоа,
Алијансата по јавната расправа ќе ги достави нејзините
забелешки до пратениците како амандмани на законскиот текст, за да се обезбеди максимална заштита на
животната средина.
Јавната расправа се реализираше во рамките на кампањата „Разбистри сè“, која ја спроведува Институтот за
комуникациски студии и е финансиски поддржана од
Британската амбасада во Скопје.

Овозможувачка околина
Кодексот за граѓански организации досега го потпишаа 52
организации

Македонскиот граѓански сектор доби Кодекс за граѓански организации што беше промовиран на 25 септември 2021 година, за време на Фестивалот на Цивика мобилитас. Кодексот е подготвен во заедничка инцијатива
на повеќе од 50 граѓански организации и преставува
чекор напред во унапредување на саморегулацијата во
граѓанското општество.
Целта на Кодексот е да го зајакне системот на саморегулација и да придонесе за поголема професионалност
и отчетност на организациите. „Ова е голем чекор за
граѓанскиот сектор“, рече Кристина Колозова од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) на промоцијата на Кодексот и изрази надеж дека ќе се зголемува бројот на организации кои ќе пристапат и кои ќе се
придржуваат кон неговите заложби. „Еден од најголемите предизвици со кои се соочуваме денес е градењето
на доверба со граѓаните и пошироката јавност. Оттука,
како граѓански организации кои делуваме на локално и
национално ниво сакаме да обезбедиме поширока отчетност за својата работа и со тоа да го потврдиме јавниот интерес во процесите на креирање на политиките
кои се од интерес за граѓаните, а за кои добиваме ресурси“, вели Александра Савевска од МЦМС.
Според Никица Кусиникова од Конект, со Кодексот,
граѓанските организации покажуваат зрелост со тоа
што си наметнуваат повисоки стандарди на работење.
Целта на ова, според неа е „да покажеме дека секторот
оди напред, дека секторот вистински ги одразува интересите на граѓаните и работи за да го подобри животот
на граѓаните“. Имајќи ги предвид барањата за транспарентност и отчетност што ги упатуваат граѓанските организации до институциите, „ред е да бидеме први што
ќе го промовираме тоа од наша страна“, рече Лилјана
Јоноски од Рурална Коалиција.

За граѓанските организации е императив да покажат
дека можат и умеат да воспостават систем на саморегулација. На овој начин, тие покажуваат дека колку подобро раководат со нивните организации, толку подобро
ќе можат да влијаат на развојните политики од интерес
на јавноста и на граѓаните.
За Фани Каранфилова-Пановска од Фондацијата Отворено општество Македонија, Кодексот е заокружување на самосвесноста на граѓанските организации
кои во трите претходни децении „покажаа дека се едни
од пионерите и едни од авангардните чинители во ова
општество кои се трудеа она што го прават за граѓаните да го покажуваат на најтранспарентен начин“. И за
Александар Кржаловски од МЦМС ова е начин да се
демонстрира дека граѓанските организации можат да
бидат подобри и од Владата па и од приватниот сектор.
Ова е и можност „да демонстрираме дека со такви вредности кон кои сите се стремиме, ќе ги натераме и другите субјекти и ќе ја вратиме довербата на граѓаните и во
нашиот сектор и во државните институции“, додава тој.
Кодексот содржи осум аспиративни заложби и околу
45 стандарди и принципи кои ќе овозможат имплементирање на современи одредби за добро управување.
Граѓанските организации кои ќе пристапат на овој Кодекс ќе биде потребно да известуваат за неговото спроведување во своите годишни извештаи. Кодексот е жива
материја и ќе се унапредува со текот на времето и во неговата содржина и имплементирање.
Активностите поврзани со подготовката на Кодексот беа
дел од програмата Одржливо граѓанско општество – Државно финансирање на граѓански организации која ја
спроведуваше МЦМС, а финансиски ја поддржа Европската Унија.
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Почна со работа новиот состав на Советот за соработка меѓу
Владата и граѓанското општество
Владата на Република Северна Македонија, на 30 јули
оваа година, ги назначи членовите од новиот Совет за
периодот јули 2021-јули 2024, а првата, конститутивна
седница се одржа на 15 септември 2021 година. За претседателка на Советот повторно е избрана Фани Каранфилова-Пановска од Фондацијата Отворено општество
Македонија, а за заменичка, Гордана Гапиќ-Димитровска од Министерството за информатичко општество и
администрација која и во претходниот состав беше на
истата позиција.
Покрај нив, Советот го сочинуваат: Јасминка Ангелова,
Министерство за внатрешни работи; Бојана Босилкова,
Министерство за правда; Санела Хаџибулиќ, Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците; Розика Бојаџиева, Министерство за финансии; Елизабета
Тодорова, Министерство за економија; Аднан Селмани,
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; Слободанка Анчевска, Министерство за здравствo; Билјана Трајковска, Министерство за образование
и наука; Лидија Штерјов, Министерство за труд и социјална политика; Ели Чакар, Министерство за локална
самоуправа; Љуљзим Селмани, Министерство за култура; Сашо Секуловски, Министерство за животна средина и просторно планирање; Христина Конеска Бероска,
Секретаријат за европски прашања и Гордана Цекова,
Агенција за млади и спорт – како претставници на вработените на органите на државната управа. Од редот
на здруженијата и фондациите, членови на Советот се:
Снежана Камиловска Трповска, Македонски центар за
меѓународна соработка; Уранија Пировска, Хелсиншки
комитет за човекови права; Никица Кусиникова, Конект;
Димитар Низамовски, Младински образовен форум;
Зоран Илиески, Коалиција на младински организации
„Сега“; Јасминка Фришчиќ, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените; Далиборка
Златева, Здружение на лица со церебрална парализа
и други попречености; Татјана Стоименовска, Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција
Здруженска; Андреј Сених, Здружение за поддршка на
луѓето што живеат со ХИВ – Заедно посилни; Лилјана Јоноски, Рурална коалиција; Тијана Ана Спасовска, Јадро
Асоцијација на независната културна сцена; Никола
Додов, Асоцијација на студенти информатичари и Драгица Костадиновска, Здружение мултиетничка организација за интернационални култури Мозаик Меик. Тие
ги застапуваат организациите кои работат во областите:
развој на граѓанскиот сектор, демократија и владеење
на правото, промоција и заштита на човековите права и
антидискриминација, економски и одржлив развој, наука, образование и доживотно учење, млади, социјална
заштита и заштита на деца, заштита на маргинализираните лица, родова еднаквост, заштита на здравјето,
земјоделство и рурален развој, култура, медиуми и информатичко општество и спорт.
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Новиот состав на Советот се конституираше
на 15 септември 2021 година со вкупно 15
претставници на вработените од органите
на државната управа и 14 претставници на
здруженијата и фондациите. Граѓанските
организации треба да бројат 16 членови,
но до завршувањето на изборот и
пополнувањето на местата, што трае од март
оваа година, тие ќе имаат помалку членови
во однос на државната управа.
Надлежностите на Советот се поврзани со политиките кои се однесуваат на околината во која се развива
граѓанското општество, на подготовката и спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со
граѓанското општество, на вклученоста на ГО во креирањето политики итн. Сите надлежности се дел од Одлуката за формирање на Советот.
И по конституирањето на новиот состав, се уште не
беа избрани сите членови од редот на здруженијата и
фондациите. Јавниот повик за избор на 16 членови на
Советот од редот на здруженијата и фондациите беше
објавен на 22 март 2021 година. Листата на кандидати,
според бројот на добиени гласови, беше објавена на 11
мај 2021 година, а веднаш потоа, на 12 мај беше објавен
повик за пополнување на пет места и тоа од областите:
земјоделство и рурален развој, медиуми и информатичко општество, заштита на животната средина, спорт и ЕУ
интеграции и политики. Листата на кандидати според
бројот на добиени гласови беше објавена на 28 јуни, а
на 7 јули е распишан нов јавен повик, овој пат за пополнување на две места и тоа од областите: заштита на животната средина и ЕУ интеграции и политики. Листата
е објавена на 16 август, а нов повик за пополнување на
едно место и тоа од областа на заштитата на животната
средина не е објавен до затворањето на овој број.

Фотографијата од архивата на МЦМС

Јубилеи
Кризен центар „Надеж“: 20 години надеж за жените жртви
на семејно насилство

Јубилеите се тука да нѐ потсетат на успесите кои сме ги
запишале со нашите активности, истовремено претставувајќи двигател за промени во годините кои доаѓаат. Јубилеите се тука и да се прослават, како овој на
Кризниот центар „Надеж“. Точно 20 години посветена
работа и максимално вложување со единствена мисија:
Активна борба против насилството врз жените и децата
и семејното насилство во нашата земја.
Во 2001 година ова беше табу тема, дури
ни терминот „семејно насилство“ не
постоеше во законите се до 2004-та година.
Откако жените почнаа да зборуваат за овој
проблем, промените следуваа.
Во 2001 година ова беше табу тема, дури ни терминот
„семејно насилство“ не постоеше во законите се до
2004-та година, започна нашиот разговор со Маја Дилберова, претседател на Кризен центар „Надеж“. „Во тој
период немаше никаква заштита за оние кои се соочуваат со овој проблем, уште помалку некакви законски
решенија. Откако жените почнаа да зборуваат за себе
или за насилство на кое биле сведоци, промените следуваа“, додава таа. Соочувајќи се со овој предизвик, без
трошка колебање неколку членки на Организацијата на
жени на општина Гази Баба ја создадоа иницијативата
за заштита и поддршка на жените кои се соочуваат со
насилство во својот дом.
Две децении подоцна, посебно се горди на СОС линијата за помош 24/7 која се уште е активна, а е креирана на
самиот почеток, обезбедената поддршка за илјадници жени и на кризниот центар – место каде жртвите на
семејно насилство се згрижени и заштитени заедно со
своите деца. Ќе ги посочат и законски измени во сите закони кои се поврзани со семејството како основна клетка на општеството, истакнувајќи ја добрата соработка со
релевантните институции. „Законот за социјална заштита, Законот за семејство, измените и донесувањата на

нови закони кои директно имаат влијание во областа на
заштита од насилство, како што е Законот за спречување
и заштита од насилство врз жените и семејно насилство,
што во нашите почетоци беше само една далечна визија“, посочува Дилберова.
Тимот на Кризен центар „Надеж“, институционален
грантист на програмата Цивика мобилитас, со години е
препознаен како клучна граѓанска организација во борбата со овој проблем и во моментов тие се единствените
кои згрижуваат жртви на семејно насилство во кризни
ситуации од целата држава. „Оттука сме поттикнати во
наредниот период да се насочиме кон воспоставување
на поголем број центри од овој тип во повеќе региони
низ државата, со цел жртвите на кои им е потребна помош, истата да ја добијат веднаш штом ќе ја побараат во
непосредна близина на местото во кое живеат“, е една
од зацртаните цели за следните децении. Очекуваат и
зголемување на тимот, опсегот на услуги кои ги обезбедуваат за жртвите, но и поголеми надлежности и ингеренции при постапување на случаите за семејно насилство.
Само сплотени можеме да креираме
еднакво општество за сите, општество
во кое секоја жртва ќе биде заштитена, а
насилниците соодветно казнети.
За крај, Маја им се заблагодари на сите чинители во
Кризниот центар кои несебично се вложуваат, како и на
другите граѓански организации кои со години работат
во оваа област и не потсети дека „заедно сме посилни“.
„Само сплотени можеме да креираме еднакво општество за сите, општество во кое секоја жртва ќе биде заштитена, а насилниците соодветно казнети“.
Во годините кои доаѓаат продолжете да бидете надежта
која им е потребна на жените жртви на семејно насилство и нивните деца.
Среќен роденден Кризен центар „Надеж“!
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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„Интеграцијата е процес, не настан“!
Годинава, Националниот ромски центар (НРЦ) од Куманово одбележува 15 години од основањето. Секој јубилеј, мал или голем, е време кога барем за кратко се вртиме назад за да видиме што сме постигнале, до каде сме
стигнале. Така и овој пат, во „Граѓаните за промена“ го
забележуваме и пренесуваме тој поглед наназад, како
интермецо во тековните активности на организацијата.
„Пандемијата не соочи со тешки моменти,
тешко решливи ситуации, отежната
комуникација. Но, најдовме начин и сили
да им помогнеме на граѓаните“, вели Ашмет
Елезовски.
Осврнувајќи се на она што до сега е направено, колегите од НРЦ потсетуваат дека мотото под кое ги спроведуваат активностите е дека интеграцијата е процес, а не
настан. „Тој процес започна со наше дополнително едуцирање“, вели Ашмет Елезовски, извршен директор на
НРЦ. „Почетокот беше тежок, имавме минимални технички средства и ресурси за работа. Почнавме како сервисен центар за пружање помош на граѓаните во сите
области каде што се имаше потреба. За кратко време
успеавме да изградиме доверба кај граѓаните благодарение на помошта и нашиот професионален пристап“,
се сеќава тој.
Дел од активностите на НРЦ се во областа на образованието. Работеле во повеќе од 80 основни училишта и
околу 20 средни училишта низ 15 градови во целата држава. Нивната поддршка опфатила околу 2600 ученици.
Благодарение на активностите се зголемил бројот на
оние кои завршиле основно и средно училиште. Покрај
тоа, организацијата придонела за намалување на стереотипите и дискриминацијата во училиштата. Елезовски
е горд затоа што НРЦ е иницијатор за целокупната програма за вклучување на ромски образовни медијатори
во образовниот процес. „Тие“, вели тој, „се неопходни за
надминување на бариерите кои се јавуваат кај ромските деца во основните училишта“.
Уште еден важен сегмент од нивната работа е бесплатната правна помош за граѓаните. „Започнавме да работиме на процесот на легализација на домовите во
ромските населби и успешно легализиравме над 1200
домови во кои живеат Роми. „Некои од постапките за
легализација на домови во ромските населби се уште се
во тек и се надеваме дека ќе успееме да придонесеме за
уште позитивни ефекти и резултати за повеќе граѓани“,
вели Елезовски.
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Организацијата реагирала и успеала да влијае за промена на повеќе документи поврзани со правото на
правна помош, социјалните права и сл. „Досега успешно помогнавме и сé уште сме отворени за посредување
и изнаоѓање решенија помеѓу граѓаните и локалната
власт. Она што ни е особено важно е да ги насочиме
граѓаните како и самите да ги остварат своите права“,
потенцира извршниот директор на НРЦ.
Тие се горди што придонесуваат за развој на ромското
движење. НРЦ е дел од највисокото тело на Роми во
Европа. Соработуваат со голем број организации како
Советот на Европа, Европската Унија, Обединетите нации, меѓународните организации, фондации. Преку
различни проекти соработувале и биле поддржани од
САД, Франција, Швајцарија, Холандија, Унгарија, Германија, Шведска итн. Од домашните фондации, НРЦ
активно работел со МЦМС и Фондацијата Отворено
општество.
Организацијата денес брои 10 вработени но, и голем
број волонтери и други ангажирани лица. Дел е од повеќе платформи и мрежи кои го засилуваат влијанието
на граѓанското општество на прашањата од интерес на
целните групи на НРЦ.
Среќен роденден НРЦ, уште многу успешни проекти и
решени проблеми на крајните корисници!

ВЕСТИ

ОД ЦИВИКА
МОБИЛИТАС

„30 години граѓански активизам“ – за подобро општество за сите

Многу сонце, насмеани лица, повторни средби – вака
изгледаше атмосферата на вчерашниот Фестивал на
Цивика мобилитас – „Ден на граѓанските организации“,
во Градски парк на Школка. Околу 90 граѓански организации ги поставија своите штандови, ги наполнија
со информации за нивните активности и постигнувања
и се дружеа со граѓаните. Главните пораки што ги испратија од Фестивалот беа дека тие имаат значителен
придонес во општествените промени и дека заедно со
граѓаните ќе продолжат да ги актуелизираат суштинските прашања и да градат подобро општество за сите.

ристија Фестивалот за потпишување на меморандумот
за разбирање. Дел од Фестивалот беше и потпишувањето на Кодексот за граѓански организации. Ова е иницијатива на повеќе од 50 организации и претставува
чекор напред во унапредувањето на саморегулацијата
во граѓанското општество и до сега го потпишале повеќе
од 40 организации. „Еден од наголемите предизвици со
кои се соочуваме денес е градењето доверба со граѓаните“, рече Александра Савевска од МЦМС и додаде дека
со обезбедувањето поширока отчетност за својата работа, организациите го потврдуваат јавниот интерес.

Нејзината екселенција Сибил Сутер Тејада, Амбасадорка на Швајцарија во Северна Македонија, во своето
последно обраќање во тоа својство, им се заблагодари
на граѓанските организации за одличната соработка и
за нивната посветеност што ја имаа создавајќи многу
незаборавни спомени за неа. „Горда сум што бев дел од
ова живописно граѓанско општество во последните повеќе од пет години“, рече Амбасадорката Сутер. Таа изрази надеж дека Фестивалот ќе стане традиционален и
дека секоја година ќе носи се повеќе и повеќе учесници
и организации.

Неколку дебати беа одржани за време на Фестивалот на
Цивика мобилитас. Цивил го сврте вниманието на дезинформациите и говорот на омразата во јавната комуникација, а Лулуди зборуваа за превенција на трговијата со деца, за најчестите форми на трговија и начините
за пријавување. Организацијата „Ептиса“ дебатираша
за социјалното претприемништво, а здружението ХАЕМУС ја промовираше едукативната боенка за деца – палеонтолошки град.

Програмата, како и секоја претходна година, ја сочинуваа бројни и разнолични активности. Организациите
им го свртеа вниманието на посетителите преку квизови, игри, работилници, изложби, дебати, промоции,
драмски изведби и видео проекции. Организацијата
„Рубикон“ им го претстави на заинтересираните Форум
театарот, овој пат на тема „Булинг во училиштата“, а младите музичари од „Свет на различни а еднакви“ настапија на главната сцена.
Полио плус – движење против хендикеп и Комисијата
за спречување и заштита од дискриминација го иско26
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Пред самиот крај посетителите уживаа во звуците на
Дактили од Култ-Транзен и Тамбурашкиот оркестар на
Регионалниот центар за одржлив развој од Кратово.
Многумина учесници и посетители ја искористија можноста што им ја даде четвртиот Фестивал на Цивика мобилитас, да се информираат, да се дружат и договорат
идна соработка, за подобар, поактивен сектор, за повкоренето граѓанско општество кое ќе продолжи да ги прави промените во полза на сите граѓани.
Фестивалот на Цивика мобилитас е најголемиот настан од ваков вид. Темата на овогодинешниот Фестивал
беше „30 години граѓански активизам“.

Пристапот заснован на човекови права може да ги
максимизира ефектите од работењето

Примена на Пристапот заснован на човекови права
(ПЗЧП) во работата на граѓанските организации со акцент на проектното работење, беше темата на дводневната онлајн работилница, што се одржа на 15 и 16 септември 2021 г. , а која за Цивика мобилитас (ЦМ), ја
спроведе Коалицијата „Сите за правично судење“.

е да разговарам со правниот сервис. Од нив ќе побарам
сите кои учествуваат во пишување и спроведување на
проекти да се запознаат со овој пристап, за да почнеме успешно да го имплементираме во целокупното работење“, вели Благородна Коцева, од организацијата
ХОПС – Опции за здрав живот Скопје.

Триесет претставници од институционалните и акциските грантисти на ЦМ добија теоретско и практично
знаење за примената на ПЗЧП во сите фази од проектното работење: анализа на проблемот, дизајнирање и
планирање на проектните активности, нивно спроведување, мониторин и евалуација на сработеното.

Важно е да се посвети внимание на градење на капацитетите на носителите на правата, но и на носителите на
обврските, активности во кои директно може да придонесат граѓанските организации, е заклучокот од работилницата.

Според ПЗЧП, фокусот во сите фази од проектното работење треба да биде ставен на човековите права. „Со
стекнатото знаење, организациите можат да ги максимизираат ефектите од своето работење, а особено во поглед на вклучувањето на различните маргинализирани
и ранливи групи што е тешко да се постигне доколку се
користи класичниот пристап“, вели Дарко Аврамовски
од Сите за правично судење. Од коалицијата додаваат
дека обуката им овозможила на учесниците да научат
како да ги препознаат лицата чии права се засегнати од
одредена ситуација, а со самото тоа и да ги идентификуваат сите надлежни служби кои имаат формална или
неформална обврска за исполнување на овие права.

Работилницата „Пристап заснован на човекови права“
беше реализирана од страна на Коалиција „Сите за правично судење“, институционален грантист на Цивика
мобилитас, на принципот „peer to peer learning“, односно учење преку споделување. Таа е дел од Програмата
за учење на Цивика мобилитас.

Учесниците во групи дискутираа и детектираа спроведување и/или прекршување на човековите права
во различни сектори и се согласија дека примената на
ПЗЧП треба активно да се употребува. „По оваа обука
прва работа што ќе ја направам во нашата организација
ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА
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Доделени три нови мали грантови за граѓанските
организации
Комисијата за избор на грантови ги оцени концептите
кои организациите ги поднесоа на повикот за мали акциски грантови на Цивика мобилитас (ЦМ-МАК-02) во
периодот од 1 април до 30 јуни 2021.
Беа доставени 66 апликации, од кои три организации
добија мал грант, и тоа:
Здружение на граѓани Центар за животна средина и
одржлив развој Богданци со проектот „Воспоставување
на механизам за подобрена соработка помеѓу општина
Богданци и граѓаните“;
Здружение за култура и уметност „Арт-Манија“, Куманово со проектот „Доба на неразум“;
Здружение Центар за иновации и развој „Инос“ Прилеп
со проектот „Истражувај на тема „Корона вирус – тест за
дигиталното општество“;
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Новите грантисти ќе дејствуваат во секторите за развој
на граѓанско општество, добро владеење и образование, наука и истражување. Од нив, две акции ќе се спроведуваат во период од четири месеци, а една со времетрање од шест месеци.
Избраните организации се од југоисточниот, североисточниот и пелагонискиот регион во РС Македонија и ќе
делуваат на локално, регионално и национално ниво.
Вкупната поддршка на Цивика мобилитас за овие мали
акциски грантови е 958.000 МКД.
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