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На самиот крај на претходната година, Владата ја ус-
вои Стратегијата за соработка со и развој на граѓан-
ското општество. Граѓанскиот сектор го доби четврти-
от по ред стратешки документ за периодот 2022 – 2024 
година. Оние што потемелно ги следат овие процеси 
и се вклучуваат во нив велат дека за разлика од прет-
ходниот документ кај овој има подобрување во дефи-
нирањето на показателите за успех. Ова треба да им 
овозможува за заинтересираните полесно да следат 
дали се остваруваат стратешките определби. А нив ги 
има многу. Во трите приоритетни области има 12 стра-
тешки и 26 оперативни цели. 

Граѓанските организации побарале, а Владата се 
согласила дека посветено ќе работи на унапредување 
на системот на државно финансирање. Во показате-
лот кој се однесува на оваа стратешка цел, Владата се 
обврзала дека државното финансирање од централ-
ниот буџет и од буџетите на општините, во 2022 годи-
на ќе биде 20% од вкупните приходи на ГО, а во 2024 
тој ќе достигне 30% или околу 2 милијарди денари. За 
споредба, во 2020 година, учеството на државното фи-
нансирање (на централно ниво) во вкупните приходи 
на граѓанските организации изнесувало 5% или во 
апсолутни бројки, околу 5,5 милиони евра. Дури и да 
е исто нивото на одвоени финансии на локално ниво, 
тоа ја прави поддршката околу 11 милиони евра или 
околу 10% учество во приходите.

Дали показателот во Акцискиот план на Стратегијата е 
амбициозен? Веројатно е, ако се има предвид дека ни 
три месеци не издржа планираниот буџет за граѓан-
ски организации кој на централно ниво (ставка 463) 
изнесуваше околу 9 милиони евра. Под претпоставка 

дека исто толку пари ќе беа одвоени за граѓанските 
организации и на локално ниво и дека вкупниот буџет 
на организациите ќе се задржеше на нивото од 2020 
година, нивото на финансирање ќе беше пониско од 
предвиденото во Акцискиот план. Но сега веќе тие 
пресметки не се валидни. Финансиите почнаа да се 
пренаменуваат уште во првиот квартал со изговор 
дека тоа е неопходно во време кога државата се соочу-
ва со неколку кризи. 

Освен војната во Украина, сите други кризи беа актив-
ни и во време на планирањето на буџетот на држава-
та, па и оној на општините. Финансиите инвестирани 
во граѓанските организации на крај завршуваат кај 
граѓаните – што е заеднички интерес на двете стра-
ни. Прашањето е колку сериозно Владата ги сфаќа 
граѓанските организации? Што „купува“ со ветување 
за кое однапред знае дека не може да го исполни? И 
што добива од ова што наликува на детска игра „важи 
– не важи?! А може треба да се вратиме чекор назад 
и да прашаме, знае ли Владата за што гласала кога ја 
усвоила четвртата по ред Стратегија за соработка со и 
развој на граѓанското општество и нејзиниот Акциски 
план? Ете толку сериозно и граѓанските организации 
ќе ја сфатат Владата и нејзините ветувања.

Ви посакувам пријатно читање

Гонце Јаковлеска 
Национален координатор на  

Цивика мобилитас за ИКО

ВАЖИ – НЕ ВАЖИ!?

Им благодариме на: Арт Манија – Куманово, Здравец 2002 од Македонска Каменица, Здружението за поддршка, интеграција 
и ресоцијализација – ЛИНК, ИДСЦС, Акција Здруженска, Институтот за комуникациски студии (ИКС), Инно Хаб, Центарот 
за граѓански комуникации (ЦГК) за поддршката и пристапот до информациите при подготовката на текстовите за овој број.

Фото архива: МЦМС, Цивика мобилитас, Радар, Арт Манија, Линк, Инно Хаб, Центар за животна средина и одржлив раз-
вој, Богданци, Фајнанс тинк, ИДСЦС, Акција Здруженска, Центар за граѓански комуникации, РИКО, Фондација Отворено 
општество Македонија. 
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Пред крајот на 2021 година, на 130 
седница одржана на 28 декември, 
Владата на Република Северна 
Македонија ја усвои Стратегијата 
за соработка со и развој на граѓан-
ското општество за периодот 2022 
– 2024 со Акциски план.

На формулирањето и носењето на 
документот му претходеа консул-
тации со граѓанските организации 
(ГО), сепак, една од забелешките 
беше дека недостасуваше дебата. 
Иако група на организации (14-15) 
работеа заедно со институциите на 
новата Стратегија, сепак поширо-
кото вклучување се сведе на пис-
мено доставување на предлози и 
размислувања, без можност да се 
соочат аргументите, макар и он-
лајн. 

Новиот стратешки документ има 
три приоритетни области и вкупно 
12 стратешки цели. 

Првата приоритетна област е во доменот на овозможу-
вачката околина, односно е посветена на нормативна-
та, институционалната и финансиската рамка за развој 
на граѓанското општество. Четирите стратешки цели во 
оваа област се однесуваат на унапредувањето на прав-
ната рамка за граѓанските организации; зајакнувањето 
на институционалната рамка и практиките за соработка 
со институциите; прилагодувањето на даночната рамка 
на спецификите на граѓанските организации и на уна-
предувањето на системот на државно финансирање на 
граѓанските организации. 

Втората приоритетна област се однесува на граѓанското 
учество или според формулацијата од Стратегијата на: 
демократизација, активно учество на граѓанските ор-
ганизации во општествените процеси, во креирањето и 
следењето на политиките од посебен со посебен фокус 
на процесот на интеграција во ЕУ.  Стратешките цели 
се насочени да ја зголемат вклученоста, да го зајакнат 
партнерството и да ја унапредат правната рамка за пра-
вото на мирно собирање и непосредно учество на граѓа-
ните во одлучувањето.

И последната, трета приоритетна 
област е посветена на граѓанскиот 
сектор како чинител во социјал-
но-економскиот развој. Во овој 
дел има најмногу стратешки цели, 
вкупно пет и тие го опфаќаат раз-
војот на социјалното претпри-
емништво, препознавањето на 
граѓанските организации како ра-
ботодавачи, развојот на волонтер-
ството, односите и поддршката од 
деловниот сектор и зголемувањето 
на учеството на граѓанските орга-
низации за обезбедување услуги 
за потребите на заедницата.

Ова е четврти циклус на стра-
тешко планирање и за разлика 
од претходниот документ има 
подобрување во дефинирањето 
на показателите за успех, што им 
овозможува за заинтересираните 
полесно да следат дали се оствару-

ваат стратешките определби. Така на пример, во првата 
приоритетна област, во четвртата стратешка цел која се 
однесува на унапредувањето на системот на државно 
финансирање на ГО, според поставениот показател, др-
жавното финансирање од централниот буџет и од буџе-
тите на општините, во 2022 година ќе биде 20% од вкуп-
ните приходи на ГО, а во 2024 тој ќе достигне 30% или 
околу 2 милијарди денари. Стратегијата предвидува и 
воспоставување и функционирање на Фонд за поддрш-
ка и развој на граѓанското општество и кофинасирање 
на проекти на ЕУ. 

Иако следењето на спроведувањето на овој стратешки 
документ го прави Советот за соработка меѓу Владата и 
граѓанското општество со поддршка од Одделението за 
соработка со невладини организации при Генералниот 
секретаријат, сепак никој не ги спречува сите заинтере-
сирани граѓански организации да го следат нејзиното 
спроведување и алармираат за евентуалните потфр-
лања уште во текот на спроведувањето. 

Појасните показатели треба да го олеснат следењето на 
успешноста на новата Стратегија на Владата за граѓанското 
општество 

Новиот стратешки документ има три 
приоритетни области: овозможувачка 

околина, граѓанско учество и граѓанскиот 
сектор како чинител во социјално-

економскиот развој

Според поставениот показател, државното 
финансирање од централниот буџет и од 

буџетите на општините, во 2022 година ќе биде 
20% од вкупните приходи на ГО, а во 2024 

тој ќе достигне 30% или околу 2 милијарди 
денари.
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На прес конференцијата одржана на 24 март 2022 го-
дина, пред Влада на Република Северна Македонија, 
Советот побара да се направи ребаланс на буџетот за да 
се предвидат средства за реализација на Предлог-Про-
грамата за финансирање на програмските активности 
на здруженијата и фондациите на Генералниот секрета-
ријат на Владата на Република Северна Македонија за 
2022 година.

Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското 
општество не се согласува со запирањето на постапка-
та за донесување на Предлог-Програмата за финанси-
рање на програмските активности на здруженијата и 
фондациите на Генералниот секретаријат на Владата 
на Република Северна Македонија за 2022 година. „Со 
ваквата одлука, Владата ја напушта досегашната до-
бра пракса за консултации со Советот и со граѓанските 
организации, што е спротивно на нејзините  заложби 

декларирани во Програмата за работа на Владата 2022-
2024 година, особено во делот на обезбедување повол-
но опкружување за работа на граѓанското општество и 
реформата на државното финансирање на граѓанските 
организации“, посочија од Советот за соработка.

Советот ја поздрави одлуката на Владата да одвои сред-
ства за финансирање на граѓански организации во Ми-
нистерство за политички систем и односи меѓу заедни-
ците и ги охрабрува другите институции да го следат овој 
пример. Советот е консултиран и вклучен во програми-
рањето на приоритетите за финансирање на средствата 
обезбедени во Министерството за политички систем и 
овие средства ќе бидат распределени во согласност со 
приоритетите и целите на ова министерство, кои се од-
несуваат на обезбедување општествена и социјална 
кохезија меѓу различните етнички заедници и другите 
малцинства и ранливи групи во нашето општество.

Од Советот побараа да не се напушта долгогодишната 
позитивна пракса за финансирање на граѓанските ор-
ганизации од Буџетот на Генералниот Секретаријат на 
Владата на РСМ. „Свесни сме дека ова е година на по-
веќекратна криза - здравствена, енергетска и економ-
скса, со која диспропорционално повеќе се погодени 
граѓанските организации и пред сѐ граѓаните чие по-
треби ги задоволуваат и чии интереси ги застапуваат. Ја 
потсетуваме Владата и јавноста дека крајни корисници 
на овие средства се граѓаните на оваа држава за полес-
но да ги надминуваат предизвиците со кои се соочуваат, 
а кои се драстично зголемени во период на криза“, велат 
тие. 

Овде може да го прочитате интегралното соопштение 
на Советот. 

Советот за соработка бара од Владата да ја задржи 
позитивна пракса за финансирање на граѓанските 
организации 

Од Советот побараа да не се напушта 
долгогодишната позитивна пракса за 

финансирање на граѓанските организации 
од Буџетот на Генералниот Секретаријат на 

Владата на РСМ 

ECrowd.mk прва краудфандинг платформа за граѓански 
организации
Европското законодавство за животна средина е солид-
но транспонирано во националното законодавство во 
РС Македонија. Сепак, спроведувањето е на почетно 
ниво речиси во сите области. Тоа е резултат, пред сè, на 
слабите административни капацитети, особено на ло-
кално ниво, и недостигот на финансиски средства кои 
во оваа област се речиси минимални. Исто така, инте-

грирањето на политиките на животната средина во ос-
танатите политики на државата е на почетно ниво.

Ова се главните заклучоци од првиот Извештај во сенка 
за Поглавјето 27 од преговорите за членство – Животна 
средина и климатски промени, изработен од Платформа 
27, неформална мрежа на граѓански организации кои 
работат во областа на животната средина и климатските 

https://mcms.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/2366-sovetot-za-sorabotka-bara-od-vladata-da-ja-zadrzhi-pozitivna-praksa-za-finansiranje-na-gragjanskite-organizacii.html
https://mcms.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/2366-sovetot-za-sorabotka-bara-od-vladata-da-ja-zadrzhi-pozitivna-praksa-za-finansiranje-na-gragjanskite-organizacii.html
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промени. Извештајот беше презентиран на 30 ноември 
2021 година на онлајн настан што го организираше Цен-
тарот за климатски промени. „Целта на извештајот во 
сенка е да ја претстави оценката на граѓанските органи-
зации за статусот на приближување на законодавството 
на ЕУ за животна средина и климатски промени во Се-
верна Македонија. Истиот содржи 200 страни препора-
ки за секоја област од животната средина“, посочуваат 
од Платформа 27.

Заменик претседателот на Владата задолжен за европ-
ски прашања Никола Димитров ја потенцираше улогата 
на граѓанските организации во процесот на креирање 
политики за приближување кон европските стандарди 
од Поглавјето 27. 

На настанот се обрати и министерот за животна средина 
и просторно планирање Насер Нуредини, кој истакна 
дека наодите од Извештајот во сенка ќе бидат земени 
предвид при креирање на политиките од областа со што 
ќе се зајакне партнерството со граѓанските организа-
ции. Извештајот ги сумира заклучоците од извештаите 
за следните области од Поглавјето 27: хоризонтално за-
конодавство, воздух, води, управување со отпад, индус-
триско загадување и управување со ризик, заштита на 
природата и климатски промени.

Граѓанските организации и медиумите придонесуваат кон 
прогрес и реформи во општеството

Делегацијата на Европската Унија во Република Север-
на Македонија, на 10 февруари 2022 година одржа кон-
султативен состанок со граѓанските организации (ГО) 
за претстојниот Повик за проектни предлози во рам-
ки на ИПА III Инструмент за поддршка на граѓанското 
општество и медиумите 2021-2022 година. 

Штефен Худолин, раководител за соработка во Делега-
цијата на Европската Унија (ДЕУ), ја истакна важноста 
од соработката со граѓанскиот сектор како витален парт-
нер за носење одлуки и поттикнување трансформација 
на општеството. „ЕУ ја препознава важната улога на ГО 
и медиумите кои со своето делување придонесуваат кон 
прогрес и реформи во клучните сектори и демократиза-
ција на општеството. Со ова обезбедуваат вредностите и 
политиките на Унијата да се вградат во институционал-
ниот и општествениот систем во земјата“, рече Худолин. 
Тој ги повика граѓанските организации и медиумите на 
проактивност и делување како еднаков и компетентен 
партнер на Владата. 

Ирена Иванова, одговорна за граѓанско општество во 
ДЕУ го презентираше процесот на консултации и општа 
рамка на претстојниот повик за проектни предлози.  
ДЕУ ќе продолжи со поддршка на хоризонталните мер-
ки, односно поддршка на развојот на овозможувачката 
средина за развој на граѓанското општество, младите и 
родовиот аспект. Повиците ќе дадат фокус и на воведу-
вање иновативни мерки за подобрување на видливоста 
на работењето на граѓанските организации и нивната 
врска со граѓаните.  

eCrowd.mk е краудфандинг платформа која 
ќе придонесе кон зголемена независност на 
грѓанските организации и подобрување на 

културата на донирање во непрофитни цели.

Штефен Худолин, раководител за соработка 
во Делегацијата на Европската Унија (ДЕУ ги 

повика граѓанските организации и медиумите 
на проактивност и делување како еднаков и 

компетентен партнер на Владата
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На онлајн настанот присуствуваа претставници од око-
лу 90 организации кои дискутираа за приоритетните 
сектори и другите важни елементи кои треба да бидат 
вклучени во Повикот за проектни предлози. Конкретни-
те препораки и прецизирање на потребите на секторот 
беа за подобрување на практиката на спроведување. 
Учесниците ја поздравија иницијативата на ДЕУ за 
поттикнување на вмрежувањето на организациите, што 
ќе овозможи простор за зацврстување на соработката и 
делувањето во секторот. Акцент беше ставен на регио-
налниот и локалниот развој т.е. балансиран пристап на 
можности со цел зајакнување на локалните заедници. 
Вниманието се насочи и кон економскиот раст и развој 
во чии рамки може да се адресираат бројни актуелни 
прашања како неформална економија, компетитивност 
на пазарот, пазарот на труд, како секторски приоритет 
нотиран во последниот извештај на ЕУ за земјава. Се 
разговараше и за спроведување истражувачки и анали-
тички активности како појдовна точка во подобрување 
на постоечките и креирање на нови политики. 

Повикот за проектни предлози треба да го одразува но-
виот стратешки пристап на ЕУ за регионот на проширу-
вање, утврден во програмската рамка на Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА III) и во Економскиот и 
инвестицискиот план за Западен Балкан (ЕИП) за 2020 
година. Оваа нова рамка ги идентификува клучните об-
ласти на политиката со цел да се унапреди социо-еко-
номскиот развој, да се обезбеди долгорочно закреп-
нување на регионот и да се придвижи напред на патот 
кон ЕУ. Во овој контекст, овој Повик треба да поддржи 
активно вклучување на граѓанските организации во на-
ведените области на политиката и да ја зајакне парти-
ципативнaта демократиja во земјата.

Спроведувањето на консултативниот настан беше под-
држан од Граѓанскиот ресурсен центар на Македонски-
от центар за меѓународна соработка.
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Речиси половина од економските ветувања на Владата се во 
спротивна насока од ветената

„Големи економски ветувања, големи потфрлања” е на-
словот на анализата на Програмата за работа на Влада-
та 2020 - 2024 која ја направи организацијата Фајнанс 
тинк (Finance Think). Само пет ветувања се исполнети, 
четири се во процес на исполнување, а 12 ветувања одат 
во спротивна насока од ветената. „Причините за оваа 
состојба вклучуваат нереалистично поставување на 
таргетите имајќи ги предвид претходните остварувања, 
нереалистично поставување имајќи предвид дека еко-
номијата е во криза предизвикана од пандемијата, како 
и поставување таргети кои може да го нарушат пазарот 
или кои може да блокираат неразумно голем контин-
гент буџетски средства за ветувањето да се реализира“, 
велат од Фајнанс тинк.

Политичките ветувања за економски развој тешко се 
реализираат. Само 18% од ветувањата во економската 
програма на Владата (2020-2024) се исполнети досега. 
Речиси половина или 44% од економските ветувања на 
изборите во јули 2020 година се остваруваат во спротив-
на насока од ветената, покажува анализата, 14,8% се во 
насока на исполнување, 7,4% се неисполнети, а за 14,8% 
се’ уште нема податок. „Политичките ветувања од еко-
номско-социјалниот домен се остваруваат со различна 
динамика, но вкупниот заклучок е дека остварувањето е 
недоволно за да може да се каже дека тие се исполнува-
ат“, посочуваат од здружението.

Во групата исполнети ветувања главно се ветувањата за 
т.н. оперативни таргети во даночната сфера, односно 
намалувањето на стапката на ДДВ за ресторански услу-
ги на 10%, на занаетчиски услуги на 5%, подигнувањето 
на регистрацискиот праг за ДДВ на 3 милиони денари, 
и незголемувањето на стапката на данокот на добивка. 
Две ветувања или 7,4 % не се исполнети и тоа: намалу-
вањето на персоналниот данок на доход во ИТ индус-
тријата до 0 проценти во 2023 година, со предвидено 
намалување на 5% во 2021 и 3% во 2022 година, како и 

Граѓанско учество 

Исполнети се ветувањата за т.н. оперативни 
таргети во даночната сфера. А, не се исполнети 

намалувањето на персоналниот данок на 
доход во ИТ индустријата и зголемувањето на 

минималната пензија на 10.700 денари во 2021 г.
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Граѓанско учество 

Во двете кризни години, државните институции купиле 142 
нови возила за кои платиле 3,6 милиони евра

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) на 16 март 
2022 година,  ги објави истражувањето и базата на пода-
тоци на набавените нови патнички возила од државни-
те институции во текот на кризниот период од март 2020 
година наваму.

Истражувањето покажува дека се набавени нови 142 
патнички возила за 3 милиони и 609 илјади евра. Вози-
ла набавиле 42 државни институции.

Најмногу патнички возила набавила владината Служба 
за општи и заеднички работи на Владата, која доско-
решните „Пасати“ ги замени со 45 нови „Шкода Суперб 
Амбишн“.

Кога станува збор за конкуренцијата на тендерите за на-
бавка на нови возила, таа и натаму опаѓа односно дури 
на 83 % од тендерите имало само по една понуда.

Повеќе од 40 % од набавените нови возила се поскапи 
од 30 илјади евра.

Трите најскапо платени возила се „Шкода Суперб ФЛ“ 
од 47 илјади евра и „Мерцедес Ц 180“ од 44 илјади евра 
– и двете на Државата видеолотарија, а на трето место 
е „Хјундаи Сонада“ на Агенцијата за електронски кому-
никации по цена од 43 илјади евра.

Меѓу марките возила, се чини дека и натаму омилена 
марка на функционерите е „Шкода“ која со 60 возила 
води на листата, како и претходните години. Долгого-
дишното второ место на „Фолксваген“ му го презема 
„Фиат“ од кој се набавени 25 возила, а на трето место со 
13 возила сега е „Ситроен“.

Меѓу фирмите, најголема вредност на договорите и овој 
пат има „Порше лизинг“ со скоро 2 милиони евра, „МИ-
ДА Гранд Моторс“ со речиси 300 илјади евра и „Аутомо-
биле-СК“ со 274 илјади евра.

Анализата ги опфаќа само патничките возила, а не и ко-
мерцијалните, односно товарните, транспортните и тех-
ничките возила.

Вкупно 42 државни институции набавиле нови 
142 патнички возила за 3 милиони и 609 илјади 

евра

зголемувањето на минималната пензија на 10.700 де-
нари во 2021 година. Четири ветувања, или 14.8%, се во 
насока на исполнување. Тие вклучуваат: одржлив и ин-
клузивен раст од 4%, обем на СДИ до вкупен износ од 
1 милијарда евра до 2024, зголемување на извозот до 8 
милијарди евра во 2024, пораст на просечната плата за 
20-30% до 2024.

Оттука, Фајнанс тинк препорачува поставувањето на це-
лите во програмите на политичките партии и, следстве-
но, на Владата да биде реалистично и да води сметка за 
изведливоста и чинењето. Порамнувањето на политич-

ките ветувања во економскиот домен со фундаментите 
на економијата, тековната фаза на развојот, како и со 
менталитетот на граѓаните и компаниите, ќе придонесе 
за подобри и поефективни економски политики.

Политичките ветувања за економски развој 
тешко се реализираат. Само 18% од ветувањата 

во економската програма на Владата (2020-
2024) или пет од вкупно 27 се исполнети досега.

Игнорирањето на самохраните мајки мора да престане!

„Не сакаме жалење, сакаме правда“, „Не треба да трпам 
шамари и навреди, за да не останам со детето на улица“, 
со извици и транспаренти во рацете самохраните роди-
тели за прв пат во историјата на нашата земја маршираа 
за своите права. Маршот под мотото „Темата за самох-
раните родители не смее да биде табу тема“, кој се одр-
жа во организација на „Една може!“ започна од паркот 

Жена борец, а заврши пред Министерството за труд и 
социјална политика (МТСП) каде учесниците ги истак-
наа проблемите со кои се соочуваат секојдневно.

„Нашата борба е речиси децениска. После сите легални 
механизми кои ги употребивме, ова остана единствено-
то нешто кое не сме го направиле досега. Излеговме на 
улица во име на секоја самохрана мајка и еднородител-



10   ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

Нема доволно јавни тоалети на автопатите: Граѓаните „се 
стискаат“ кога одат на пат

Следен пат кога ќе тргнете на патување низ државата 
не заборавајте да ги испланирате вашите физиолошки 
потреби. Можеби звучи апсурдно, но ова е повеќе од 
потребно земајќи ја во предвид состојбата со јавните 
тоалети на македонските патишта. Тоалети има во склоп 
на бензинските станици, но голем дел од нив не ги задо-
волуваат стандардите, како во однос на хигиената, така 
и во однос на пристапноста. Јавни тоалети или нема 
или ги има во мал број, заклучуваат од Здружение за со-
цијални иновации и одржлив развој РАДАР во најнова-

та родова анализа „Јавните тоалети на јавните патишта 
низ државата“.

„Нема ниту еден јавен тоалет покрај автопатите 
„Пријателство“ и „Мајка Тереза“, кои инаку се 

дел од европските коридори и подлежат на 
европски стандарди“, велат од здружението 

РАДАР.

ско семејство и бараме поддршка од страна на држав-
ните институции. Игнорантноста мора да престане!“, 
вели Дороти Пачкова од „Една може!“. 

Дефинирање на статусот самохраност, праведни ин-
ституции, финансиска поддршка и бесплатна партици-
пација во високото образование за децата на самох-
раните родители беа дел од барањата на присутните 
на маршот. Станиша Станковиќ кој е дете на самохран 
родител побара бесплатна партиципација во високото 
образование. „Бараме покачување на стипендиите за 
самохрани и еднородителски семејства со цел безгриж-
но и со сигурна иднина да учиме и да создаваме во на-
шата држава, и да се дефинира кое е дете од самохрано, 
а кое од еднородителско семејство, овие барања ќе ни 
овозможат да зборуваме за можности и за заштитени 
права“, заклучи Станковиќ. За дефинирање на статусот 
самохраност, од Министерството за труд и социјална 
политика бараат да ги дефинира термините „самохран 
родител“ и „еднородителско семејство“ во соодветните 

закони на соодветен начин. Од пред министерството 
каде симболично го завршија мирниот марш, бараат и 
да им се помогне на самохраните мајки да им се реши 
станбеното прашање, преку давање на социјални ста-
нови или преку давање на станбени кредити без камата 
и без учество, а исто така и да се создадат механизми за 
квалитетно вработување на самохраните мајки.

Во препораките од „Една може!“ се нагласува и дека др-
жавата нема регистар на еднородителски семејства, са-
мохрани мајки и деца кои користат услуги на Центарот 
за социјални работи. Според нив, потребно е да се про-
ценат потребите на самохраните мајки и да им се по-
могне. Потребна им е интервенција во кризни состојби, 
психосоцијална поддршка и правно советување, како 
и зајакнување на жените и на децата преку пристап до 
обуки, тренинзи, семејно и родителско советувалиште.

„Со ова сакаме да ја искажеме и прикажеме сликата на 
самохраните и еднородителските семејства пред цела-
та македонска јавност и сите чинители во македонско-
то општество“, е пораката која ја испратија родителите. 
Мирниот марш кој се одржа на 13 февруари 2022 година 
имаше за цел подигање на јавната свест за секојднев-
ните проблеми со кои се соочуваат еднородителските 
семејствата во нашата земја.

„Нашата борба е речиси децениска. После 
сите легални механизми кои ги употребивме, 
ова остана единственото нешто кое не сме го 

направиле досега. Излеговме на улица во име 
на секоја самохрана мајка и еднородителско 

семејство и бараме поддршка од страна на 
државните институции“ – Една може!

Дефинирање на статусот самохраност, 
праведни институции, финансиска поддршка 

и бесплатна партиципација во високото 
образование за децата на самохраните 

родители се дел од барањата на присутните на 
маршот.

Фото: Н.БатевФото: Н.Батев
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Во истражувањето направено годинава, тие утврди-
ле дека нема ниту еден јавен тоалет покрај автопатите 
„Пријателство“ и „Мајка Тереза“, кои инаку се дел од ев-
ропските коридори и подлежат на европски стандарди. 
На пример, на потегот од центарот на Скопје до гранич-
ниот премин Табановце, во двата правци се лоцирани 11 
бензински пумпи со тоалет. Девет од нив не биле прис-
тапни за лица со посебни потреби, а на скала од 1 до 5 
имаат просечна оценка 2.9 за чистота. Нешто подобро 
стои потегот Скопје - Гевгелија, каде во двата правци 
се лоцирани 22 бензински пумпи со тоалет, кои добиле 
просечна оценка за чистотата од 3,6. „Дел од граѓаните 
се изјаснија дека има тоалети кои се навистина во добра 
состојба, меѓутоа има и тоалети кои не ги задоволуваат 
нивните очекувања и потреби. Најголем дел од јавно 
достапните тоалети не се целосно достапни за лицата со 
попреченост“, велат од „Радар-Скопје“. 

На онлајн презентацијата на родовата анализа, како 
жена и лице со попреченост Елена Кочовска посочи 
дека се воздржува од пиење течности и јадење одреде-
на храна, во зависност од тоа колку долго е патувањето. 
„Кога трпите, кога нели стискате, создава дополнител-
ни проблеми. Немањето доволно јавни тоалети е јасна 
слика на кое ниво е развојот на државата“, вели Кочов-
ска која со години е дел од Движењето против хендикеп 
„Полио плус“. Првиот специјален тоалет за лица со по-
себни потреби, поширок и посебно означен е на 134 км 
од центарот на Скопје.

Во истражувањето се забележува и дека јавни тоалети 
кои може да ги користат патниците нема ниту на на-
платните станици низ земјава. Дополнително, покрај 
автопатите нема ниту соодветно уредени паркинзи за 
одмор. Празните простори кои често служат за застану-
вање на возилата, не се соодветно уредени или се пре-
полни со ѓубре, реагираат од „Радар-Скопје“.

Европските препораки за овој проблем се различ-
ни. Така, според една од ЕУ регулативите за развој на 
трансевропската транспортна мрежа, се вели дека ин-
фраструктурните барања за инфраструктура за патен 
транспорт, меѓу другите предвидуваат и „поставување 
на места за одмор на автопатиштата приближно на се-
кои 100 километри, во согласност со потребите на оп-
кружувањето, на пазарот и на животната средина, со 

цел, меѓу другото, да се обезбеди соодветен простор 
за паркирање за корисници на сообраќај со соодветно 
ниво на безбедност и сигурност“. Според европските 
ТЕМ (Trans-European North-South Motorway) стандарди 
препорачана пракса за растојанието помеѓу местата за 
одмор треба да биде од 15 до 25 км. Повеќе од полови-
ната од испитаниците во анализата сметаат дека треба 
да има место за одмор и тоалет на растојание од 30 км. 
Во националната регулатива за јавните патишта, во За-
конот за јавни патишта нема посебни одредби кои се 
однесуваат на јавни тоалети, обврската за нивно по-
ставување и одржување, на колку километри и според 
кои стандарди. Во Законот само е наведено дека можат 
да се градат објекти кои служат за потребите на возилата 
и патниците, како и придружни објекти (јавно ВЦ и туш 
кабина), без подетално објаснување на стандардите за 
нивно поставување.

Од Радар-Скопје укажуваат дека е неопходно постоење-
то на јавни тоалети покрај патиштата. Препорачуваат со 
нив да менаџира претпријатието за државни патишта 
или да ги дава под закуп на надворешни оператори. 
Како втора можност посочуваат дека јавните тоалети 
може да се дадат и на приватна компанија, која ќе биде 
сопственик и ќе менаџира со нив.

Во Македонија има вкупно 4.862 км државни патишта. 
Од нив 262 км се класифицирани како автопатишта, 911 
км како магистрални патишта и 3.689 км се регионални 
патишта.

Повеќе од половината од испитаниците во 
анализата „Јавните тоалети на јавните патишта 
низ државата“ сметаат дека треба да има место 

за одмор и тоалет на растојание од 30 км.

Во Законот за јавни патишта нема посебни 
одредби кои се однесуваат на јавни тоалети, 

обврската за нивно поставување и одржување, 
на колку километри и според кои стандарди.
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Граѓански ангажман

Меѓународниот ден на жената, 8ми Март е симбол на 
борбата за правата на жените и нивната економска, по-
литичка и родова еднаквост. Желбата за борба јасно се 
виде кај стотици активистки кои се собраа пред Владата 
на РС Македонија, означувајќи го почетокот на шестиот 
Марш за женски права, организиран од Платформата 
за родова еднаквост и активистките за женски права. 
Овој 8ми Март го одбележува женската сиромаштија, 
овозможена и одржувана од системот, а продлабочена 
како резултат на двегодишната пандемија на Ковид-19 и 
нејзините последици. 

„Денес протестираме за сите текстилни работнички кои 
останаа без работа, за жените од руралните средини кои 
останаа без јавен транспорт и пристап до здравствени 
услуги, за жените со попреченост кои дополнителната 
непристапност ги направи уште поневидливи. За жени-
те Ромки кои останаа без и онака ниско платена работа, 
за жените кои немаат пристап за репродуктивно здравје 
кои ги води кон уште поголема сиромаштија“, посочи 
Бојaна Јовановска од Платформата за родова еднак-
вост. Исто така, како што рече, протестираат за жените 

кои доживуваат насилство во своите домови, на улиците 
и во онлајн просторот. За жените жртви на насилство по 
чии пријави не се постапуваше, за самохраните мајки 
кои беа принудени да ги напуштат своите работни места 
заради затворање на градинките и училиштата, за же-
ните сопственички на мали бизниси кои беа принудени 
да ги затворат, за преморените здравствени работнич-
ки, за сите жени кои ги загубија своите животи во битка-
та со Ковид -19 заради недостиг на здравствени услуги.  

Скандирајќи го слоганот „Сиромаштијата има женско 
лице“, активистките потсетија дека и покрај тоа што 
жените се една половина од населението во државата, 
сѐ уште не уживаат еднакви права во речиси ниту еден 
аспект од нивните животи, на работа или дома, во по-
литиката и социјалниот живот, а држава во која жените 
не се вклучени како еднакви, е држава во која нема на-
предок. Одговорноста ја лоцираа во институциите кои 
поради отсуството на политики, стратегиски документи 
и механизми кои го поддржуваат унапредувањето на 
родовата еднаквост и правата на жените дозволуваат 
системска дискриминација и насилство, но и во недос-
тигот на родово сензитивни мерки за справување со 
пандемијата со Ковид-19 и на механизми за економско 
јакнење на жените. Учесниците на маршот побараа 
итно усвојување на Стратегијата за родова еднаквост, 
донесување на Закон за родова еднаквост, воведување 
функционални инспекциски служби кои спречуваат 
експлоатација и дискриминација на работничките и 
постапување со должно внимание со жртвите на родово 
базирано насилство од страна на институциите.

По обраќањето на активистките пред Владата, маршот 
продолжи до Паркот „Жена Борец“, каде активистките 
имаа завршни обраќања. „Оваа борба и овој ден е на 
сите нас и тоа за еднаков пристап до социјални и здрав-
ствени услуги, за еднаков пристап до јавен превоз и 
информации, за еднаков пристап на пазарот на трудот, 
за подеднаква грижа за децата и повозрасните членови 

Држава во која жените не се еднакво вклучени, е држава 
без напредок

Бараме усвојување на Стратегијата за родова 
еднаквост, донесување на Закон за родова 

еднаквост, воведување функционални 
инспекциски служби кои спречуваат 
експлоатација и дискриминација на 

работничките и постапување со должно 
внимание со жртвите на родово базирано 

насилство од страна на институциите.

Фото: В.ЏамбаскиФото: В.Џамбаски

Фото: В.ЏамбаскиФото: В.Џамбаски
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во семејството, за родова еднаквост којашто ќе биде ви-
длива на секој чекор и во секое домаќинство и којашто 
ќе ги извади од сенката жените еднаш засекогаш!“, завр-
шија тие.

Граѓански ангажман Овој 8ми Март го одбележува женската 
сиромаштија, овозможена и одржувана од 

системот, а продлабочена како резултат 
од двегодишната пандемија на Ковид-19 и 
нејзините последици. „Сиромаштијата има 

женско лице“!

Дигитализација на социјалните услуги за старите и 
изнемоштени лица

Во Македонска Каменица за прв пат во историјата со 
иновативен, дигитален пристап започна грижа за стари 
и изнемоштени лица во планинските села Саса, Мошти-
ца, Косевица, Костин Дол, Луковица, Тодоровци, Дули-
ца и Цера. „Со затворање на рудникот Саса во измина-
тите години голем дел од младите барајќи егзистенција 
го напуштија своето место на живеење и заминаа во др-
жавата и странство, оставајќи ги своите стари родители 
препуштени сами на себе“, раскажува Миран Митрев-
ски од здружението Здравец 2002. Ова беше главниот 
порив за создавање на проектот „Дигитализација на со-
цијалните услуги за нега на стари и изнемоштени лица 
во руралните средини“, со кој возрасните граѓани во 
руралните средини ќе бидат згрижени во секое време.

Во соработка со Здружението на пензионери од Ма-
кедонска Каменица изработена е социјална карта со 
која е мапирана оваа категорија на граѓани, лица кои 
живеат сами или во заедница на територија на општи-
ната. По мапирањето на вкупно 50 стари и изнемоште-
ни лица, обезбедени се 50 GPS паметни нараквици. Со 
овие нараквици од здружението лесно го следат нив-
ното движење, здравствена состојба, а корисниците на 
едноставен начин може да повикаат помош за итни си-
туации или да испратат гласовна порака. Тој нагласува 
дека е формиран и Диспечерски центар кој е целосно 
технички опремен, обучени се диспечери за следење 
на состојбата, формиран е мобилен тим кој работи на 
терен и е во постојана координација со стручен тим од 
социјален работник и психолог. „Досега имаме вкупно 
150 интервенции кај оваа група на граѓани. Најчесто им 
набавуваме намирници, интервенираме при обезбеду-
вање здравствена помош, а што е најинтересно бараат 
повторно да ги конектираме со нивното семејство. Ти-

мот преку дигитални алатки им овозможува комуника-
ција со членовите од семејството кои се надвор од др-
жавата“, додаваат од Здравец 2022. Во блиска иднина 
од здружението посочуваат дека ќе набават нови 30 GPS 
нараквици со поддршка на општина Македонска Каме-
ница со што ќе се покрие целата територија на општина-
та и сите граѓани од оваа категорија ќе бидат безбедни.

Досега има вкупно 150 интервенции кај стари 
и изнемоштени лица во планинските села во 

општина Македонска Каменица. Благодарение 
на дигитализацијата на социјалните услуги тие 

се безбедни во секој момент.

Фото: В.ЏамбаскиФото: В.Џамбаски
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„Социјалните ризици имаат тенденција да го отежнат 
или оневозможат секојдневното социјално функциони-
рање на еден поединец или семејство. Тие се надвисна-
ти над голем дел од нашето општество“, велат од Здру-
жението за поддршка, интеграција и ресоцијализација 
ЛИНК. Но, со емпатија, посветеност и ентузијазам ра-
ботите веќе се подобри за лицата под социјален ризик 
во општините Бутел и Чучер Сандево. 

Преку проектот „Детектирање, советување и упатување 
на лица под социјален ризик“ поддржан од Цивика мо-
билитас беа одржани три работилници за млади лица и 
лица во социјален ризик. Работилницата за млади беше 
на тема „Ненасилна комуникација“ со фокус на сајбер 
насилството како најзастапено кај оваа група. Соглас-
но барањата и потребите на учениците и стручниот 
кадар од ООУ „Толи Зордумис“ 20 ученици преку инте-

рактивни вежби се запознаа со поимите за насилство, 
како и начините за соочување и надминување на исто-
то. Втората работилница е им излегува во пресрет на 
потребите на долгорочно невработените лица со низок 
економски капацитет. Седум лица под социјален ризик 
се едуцираа на тема „Економско зајакнување и вклучу-
вање на пазарот на трудот“. Поради зголемената потре-
ба за психосоцијални услуги на самохрани родители, 
организирана беше и Групна работилница за помош и 
поддршка на самохрани родители.

„Преку работилниците за лица под социјален ризик се 
подобрија капацитетите за развивање на резилиентни 
сили, соочување и интервенирање во случај на родово 
базирано насилство, врсничко насилство или различен 
вид на социјален ризик, во кој поединците без доволна 
поддршка се подложни на социјална исклученост и де-
привација“, велат од ЛИНК.

Статистиката само ја потврдува одличната работа која 
произлезе од работилниците. Три лица под социјален 
ризик се здобија со сертификат за работа со стари лица 
и лица со Алцхајмер преку здружението ХУМАНОСТ, 
едно лице е вработено како негувател во старечки дом, 
а едно лице е вработено во Мал групен дом и Специја-
лен завод – Демир Капија во соработка со Центарот за 
младински активизам КРИК. Состојбата е подобрена 
и за самохраните родители од општината. Обезбедени 
се две посредувања за вработување, три остварувања 
на права од доменот на социјалната заштита,  три при-
дружувања до надлежна институција за пријавување 
на семејно и родово базирано насилство и едно лице 
придружувано до ФЗО.

Се засилува отпорноста на лицата во социјален ризик во 
општините Бутел и Чучер Сандево

Детектирање на лицата во социјален ризик во 
општините Бутел и Чучер Сандево, константна 
работа преку советодавни сервиси, упатување 
и посредување за остварување на правата од 

доменот на социјалната заштита, асистенција 
при вработување за оваа категорија на граѓани 

обезбедува Здружението за поддршка, 
интеграција и ресоцијализација ЛИНК.
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„Ајде!“ за средби на младите луѓе од Западен Балкан

Регионалната канцеларија за младинска соработка ( 
RYCO ) со поддршка на германското Сојузно министер-
ство за надворешни работи ги собра младите лидери 
од Сараево, Белград, Подгорица, Приштина, Скопје и 
Тирана на промоцијата на платформата hajde.media, 
развиена со придонес од 1.500 млади луѓе од земјите од 
Западен Балкан. 

„Волјата и ентузијазмот на овие млади луѓе, особено во 
сегашнава ситуација што е предизвикана од Ковид-19 
беа многу инспиративни. Тие се професионалци, напра-
вија одлични приказни во програмата кои сега се споде-
луваат на платформата Хајде!. Тие треба да продолжат 
да го прават тоа и да бидат проактивни. Вие сте сегаш-
носта и вие сте најдоброто нешто од RYCO“, изјави Лејла 
Турчило, менторка во програмата на RYCO. 

Платформата Ајде! информира за настани во регионот, 
споделува можности за волонтирање, вработување, 
учество на конференции и обуки. Осмислена е за да 
придонесе за градење на младите како поединци и за 
создавање на регионални мрежи на пријателство и со-
работка помеѓу младите. 

„Воспоставивме директен контакт помеѓу три училишта 
во Травник, Куманово и Кикинда. Преку нашата про-
грама за прв пат успеавме да ги поврземе овие локални 
заедници. За да можеме да се запознаеме со младите 

од регионот, моравме да го напуштиме регионот и да ги 
запознаеме во Германија, Швајцарија итн., но сега, со 
RYCO, тоа можеме да го направиме и дома“, рече Ален 
Гудало, учител во католичкиот училишен центар „Петар 
Барбариќ“. 

Младинската платформа „Ајде!“ е промовирана на 8 де-
кември оваа година, за време на регионалниот состанок 
на министрите за млади и образование кој се одржа во 
Тирана. Тоа е само почеток на градење на една платфор-
ма која ќе послужи како одлична почетна точка за мла-
дите во иднина. 

„Сите млади се поканети да бидат душата на оваа плат-
форма, но не се работи само за Ајде! како платформа. 
Станува збор за наше поврзување денес, во периодов 
околу Нова Година. Да си посакаме да бидеме успешни 
во следната година“, рече Алберт Хани, генерален се-
кретар на RYCO.

Платформата Ајде! информира за настани во 
регионот, споделува можности за волонтирање, 
вработување, учество на конференции и обуки

„Доба на неразум“ 

Сатиричен приказ на секојдневните случувања во на-
шето општество, пред сè во Струга, но состојби кои може 
да се аплицираат во било која македонска ситуација 
или општина. Вака накратко може да се опише кратки-
от филм „Доба на неразум“, плод на соработката помеѓу 
Здружението за култура и уметност Арт Манија Кума-
ново и Здружението за афирмација на културата Багер 
Генезис 2.0 Струга, под покровителство на Цивика мо-
билитас. 

Сценариото беше изработено како збир од неформални 
разговори со стружани, а потоа преточено во приказна 
која е разбирлива за сите кои го живеат апсурдот кој се 

пласира како превез врз реалните проблеми. „Фокусот 
на нивните одговори и на филмот се насочи најмногу 
кон животната средина која граѓаните ја истакнаа како 
најгорлива и најсензитивна тема, конкретно негрижа-
та во управувањето, узурпирањето и уништувањето на 
струшкото крајбрежје од Охридското Езеро“, велат од 
Арт Манија. 

„Доба на неразум“ е импровизиран стенд-
ап на кловн, кој со силно изразена иронија 

низ метафора, е симбол за важни политички 
чинители на локално ниво
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„Доба на неразум“ е импровизиран стенд-ап на кловн, 
кој со силно изразена иронија низ метафора, е симбол 
за важни политички чинители на локално ниво. „За пуб-
ликата беше особено забавно да ја гледа оваа претстава, 
да се насмее, но истовремено да се загрижи и освести за 
алармантната состојба во нашата средина, за начинот 
на владеење кој се практикува, но за жал да ја види и 
сопствената незаинтересираност за позитивни проме-
ни“, посочуваат од Арт Манија, додавајќи дека следната 
проекција на филмот ќе се случи ова лето. Од здруже-
нието сметаат дека на овој начин успеаја граѓаните да 
ги поттикнат во иднина да земат активно учество во до-
несување одлуки кои ги засегаат директно нив. „Следно 
планираме филмот да биде објавен на нашата веб стра-
на, а потоа во зависност од околностите да го испраќаме 
директно до одредени амбасади, како и до ресорните 
министерства кои затајуваат со својата надлежност, да 
бидат чувар на еден од најважните природни локалите-
ти во светот“, заклучуваат од здружението.

Актерската екипа ја сочинуваа Мирослав Петковиќ во 
главната улога, статисти од Струга и Охрид, додека фил-
мската екипа ја сочинуваа професионалци, помогна-
ти од млади филмски ентузијасти од Струга. Краткиот 
филм е во продукција на Лента Продукција.

„Репортираме“ за подобра комуникација на граѓаните и 
Општина Богданци

Во време на дигитализација, модерните алатки имаат за 
цел да ни го олеснат животот од секој аспект. Тие се по-
често се користат и за воспоставување полесна и побрза 
комуникација на граѓаните со локалните власти .  Ова е 
и главната идеја на проектот „Воспоставување механи-
зам за подобрена соработка меѓу Општина Богданци и 
граѓаните“ кој го спроведува Центарот за животна сре-
дина и одржлив развој од Богданци, а го поддра  Циви-
ка мобилитас. Тие ја создадоа апликацијата „Репорти-
раме“ за зајакнување на комуникацијата на граѓаните 

Преку „Репортираме“, општината тековно 
ги известува жителите за активностите кои 

се реализираат како одржување седници 
на Советот на општината, јавни расправи, 

спроведување на јавни анкети, објавување 
механизми за жалби и поплаки за проекти кои 

се реализираат на територија на Богданци и 
слично.

Целта на филмот е да ги поттикне граѓаните во 
иднина да земат активно учество во донесување 

одлуки кои ги засегаат директно нив.

Соработка
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и Општина Богданци. „Целта е вклучување на граѓани-
те во процесот на граѓански иницијативи, креирање 
и носење одлуки, како и пријавување на проблеми во 
Општината. Заеднички, сите ќе придонесеме кон поз-
драва и почиста животна средина и ќе го унапредиме 
квалитетот на живот на сите жители во Богданци“, велат 
од организацијата.

Преку „Репортираме“, општината тековно ги известу-
ва жителите за активностите кои се реализираат како 
одржување седници на Советот на општината, јавни 
расправи, спроведување на јавни анкети, објавување 
механизми за жалби и поплаки за проекти кои се реа-
лизираат на територија на Богданци и слично. „Се раз-
гледува опцијата апликацијата да ја користи и Домот на 

култура „Бранд Петрушев“ - Богданци, со што граѓаните 
ќе бидат известени и за културните настани кои се одр-
жуваат во општина Богданци“, додаваат од Центарот за 
животна средина и одржлив развој.

Апликацијата објавена на 4 март 2022 година е засега е 
достапна преку Google на „Play store“, иако се работи и 
на верзија за Apple Store, погодна за корисниците на IOS 
оперативен систем. Во период од еден месец вкупно 68 
граѓани од Општина Богданци ја симнале апликацијата 
и активно ја користат.

„Репортираме“ лесно може да ја симнете со скенирање 
на QR кодот од промотивниот флаер. 

Симулациска вежба за поплави во Кавадарци

Институтот за демократија во соработка со Општина 
Кавадарци на 17 март, 2022 година, спроведе симулаци-
ска вежба за опасност од поплави. За време на вежбата, 
симулирана беше хипотетичка поплава по обилни врне-
жи проследени со невреме, зголемен водостој на реки-
те Црна Река и Луда Мара и контролирано испуштање/
неконтролирано прелевање на водите од акумулациите 
на „Тиквешко езеро“ и „Моклишко езеро-Градот“ при-
дружено со топење на снегот во планините од нивното 
сливно подрачје.

Претставници на општината, заедно со подрачните еди-
ници на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата 
за заштита и спасување, Центарот за јавно здравје, Ми-
нистерството за внатрешни работи, Противпожарната 
служба, јавните претпријатија Комуналец и Национал-

ни шуми како и претставници од Општина Кавадарци 
директно учествуваа и носеа одлуки во согласност со 
нивните надлежности имајќи ги притоа предвид нив-
ните моментални капацитети, ресурси, можности и спо-
собности.

Сценариото за вежбата опфати период од приближ-
но седум дена пред и за време на обилните врнежи и 
топење на снегот, до триесет дена по прекинот на врне-
жите и намалување на водостоите во речните корита и 
акумулационите езера.

На присутните им се обратија Марко Трошановски, 
претседател на Институт за демократија, Митко Јанчев, 
градоначалникот на Општина Кавадарци и амбасадор-
ката на Обединетото Кралство, Рејчел Галовеј. Троша-
новски истакна дека преку проектот „Подобрен капа-
цитет за управување со кризи на општините“ општините 
развиваат стратешки и акциски планови и процедури 
кои ќе им помогнат да превенираат и да бидат подготве-

ни кога ќе се случат несреќи, за да се намали штетата за 
општината, државата и граѓаните. 

„Јас сум убеден дека ваквите проекти се од големо зна-
чење за секој град, секоја општина, а стратешките пла-
нови се најдобрата основа за безбедноста на истите во 
справување со било каква несакана ситуација“, рече 
градоначалникот Јанчев.

Амбасадорката Галовеј, смета дека ваквите вежби пома-
гаат да се идентификуваат силните страни, но и предиз-
виците со кои може да се соочиме, но и ни помагаат да 
научиме како можеме да го подобриме нашиот одговор 
на кризи на индивидуално и колективно ниво.

„Ефективната координација помеѓу националните и ло-
калните власти е од клучно значење за овој процес. Ло-
калната отпорност и подготвеност се клучни за заштита 
на луѓето кога се случуваат кризи, но се исто така важни 
за идниот развој и одржување на животната заедница“, 
смета Галовеј.

Вежбата придонесе да се откријат и скриените недоста-
тоци на системот и да се изнајдат начини тие да се над-
минат. Со вежбата се утврди дека можностите на штабот 
да дискутира и да бара решенија се ограничени, постои 
различно ниво на познавање на тематиката и недоста-
суваат обуки. Учесниците на вежбата се сложија дека 
вежбите се одличен начин да се зајакнат капацитетите 
на субјектите за подготвеност и одговор низ отворена 
дискусија.

Симулациската вежба „Кавадарци – Поплава 2022“ се 
спроведе како дел од проектот “Подобрен капацитет за 
управување со кризи на општините во Северна Македо-
нија” кој е финансиран од Владата на Обединето Крал-
ство, со поддршка на Британската амбасада Скопје, а е 
имплементиран од Институтот за демократија „Социе-
тас Цивилис“ од Скопје.

Вежбата придонесе да се откријат и 
скриените недостатоци на системот и да се 

изнајдат начини тие да се надминат.
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Проценка на потреби за градење родово сензитивни 
политики за општествена, пост-ковид резилиентност и 
закрепнување

Оваа сеопфатна студија е дел од проектот „Родова 
димензија на политики во фокус – јакнење на рези-
лиентност во пост-ковид период“ што Институтот за 
општествени и хуманистички науки – Скопје го спрове-
дува заедно со Здружение за унапредување на родова-
та еднаквост Акција Здруженска од Скопје и Здружение 
Радика-ДЕ од Дебар. Проектот е поддржан од Швајцар-
ска агенција за развој и соработка под програмата Ци-
вика Мобилитас.

Во првиот дел е прикажана проценката од деск анали-
зата за социо-економските потреби на жените и граѓан-
ските организации кои работат на прашањата на родо-
вата еднаквост во пост-ковид контекст, потпирајќи се на 
релевантни меѓународни извештаи, како и официјални-
те статистички податоци кои говорат за диспропорцио-
налната економско-социјална погоденост на женското 
население и документи на јавни политики. Изработе-
ни се и препораки до државните и до меѓународните 
институции што во иднина директно ќе се застапуваат 
пред нивните претставници на консултативни средби.

Вториот дел од студијата е теренската проценка што 
ја спроведе ИОХН-Скопје во периодот мај-октомври 
2021. Направено е квалитативно истражување односно 
длабински интервјуа со 10 претставнички на граѓански 
организации од сите региони во државата, што работат 
на полето на родова еднаквост. Во периодот мај-август 
2021 е направено и квантитативно истражување однос-
но телефонска анкета. Опфатени беа 602 испитанички 
од цела држава, репрезентативни според национал-
ност, возраст и образование.

http://zdruzenska.org.mk/wp-content/uploads/2022/01/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
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Почитувањето на Кодексот ќе го заштити интегритетот на 
граѓанскиот сектор

Прва консултативна средба со дел од организациите 
потписнички на Кодексот за граѓански организации се 
одржа на 8 февруари 2022г. На онлајн работилницата, 
четири месеци по официјалната промоција и потпи-
шување на Кодексот, присуствуваа 24 претставници на 
граѓанските организации (ГО).

Учесниците во групи, дискутираа за спроведувањето 
на системот за саморегулација, разменувајќи искуства, 
идеи и предлози за поширока промоција на Кодексот 
во граѓанскиот сектор. „Меѓусебната соработка и под-
дршка е одлична можност да се истакне колку Кодексот 
е важен за граѓанските организации, зајакнувајќи ја 
неговата положба. Со ваквиот пристап и дијалог ќе се 
придонесе за доследно почитување на Кодексот, зашти-
та на неговиот интегритет и интегритетот на секторот“, 
вели Никица Кусиникова од Конект.

Покрај прашањето за поширока промоција, се диску-
тираше и за областите од Кодексот каде има потреба од 
понатамошно учење и пракса. Токму за поддршката во 
спроведувањето на документот информираше,  Алек-
сандра Савевска, соработник за проекти во Македон-
скиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). Таа се 
осврна на резултатите од анкетата на оваа тема според 
кои, од вкупно анкетирани 21 потписник до крајот на 
2021 година, топ три приоритети се: потреба од поната-
мошна асистенција при комуникација, застапување и 
видливост за 70% од организациите, добро управување 
за 65% од нив и 55% за градење врски со вработени, 
членови, волонтери и заинтересирани страни.

Асистенција ќе биде обезбедена од страна на тимот за-

должен за спроведување на Кодексот за граѓански орга-
низации. Во оваа фаза се работи и на годишна времен-
ска рамка за реализација на промотивните активности, 
како и подготовка на план за активности за промоција 
во која ќе се вклучат досегашните потписници. Учесни-
ците со задоволство се согласија за заедничка промо-
ција на овој документ. Прифатен беше и предлогот на 
организациите, да зборуваат на оваа тема во рамки на 
своите настани, работни групи, мрежи, работилници и 
слично, за да се зголеми бројот на организации потпис-
ници на Кодексот.

Кодексот за граѓански организации има за цел да го 
зајакне системот на саморегулација и да придонесе 
до поголема професионалност и отчетност. Вкупно 58 
граѓански организација веќе се потпишаа, а сите заин-
тересирани организации кои сакаат да пристапат на 
Кодексот ќе може да го направата тоа пополнувајќи ја 
следната изјава (deklaratë për pranimin e Kodit). Изја-
вите се депонираат во Македонскиот центар за меѓу-
народна соработка на следниот е-маил: asv@mcms.mk 
и се разгледуваат од организациите потписнички како 
дел од неформална мрежа за транспарентност и отчет-
ност на граѓански организации.
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Доделени четири нови мали грантови за граѓанските 
организации
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 1 октомври до 30 декември 2021.

Беа доставени 59 пријави, од кои четири организации 
се добитници на мал грант, и тоа:

 ↗ Меѓуопштинско здружение на лица со 
телесен инвалидитет на општините Велес, 
Градско и Чашка – МОБИЛНОСТ Велес 
со проектот „Направи сам за своето дете 
(Прирачник за изработка на дидактички 
материјали од отпадни материјали)“;

 ↗ Здружение на граѓани Чејнџмејкерс 
Гевгелија со проектот „Организирање 
на одржливо постапување со отпадот на 
територија на Општина Гевгелија“;

 ↗ Здружение за туризам и угостителство 
– Крушево со проектот „Јакнење на 
соработката меѓу туристичкиот сектор и 
локалните јавни претпријатија“;

 ↗ Прима центар Скопје – здружение 
за креативен развој со проектот 
„Противпожарно заштитена зграда и 
општина“;

Новите грантисти ќе дејствуваат во секторите за здравје 
и здравствена заштита, лица со хендикеп, развој на 
граѓанско општество и животна средина и природни ре-
сурси. Акциите ќе се спроведуваат во период од два до 
седум ипол месеци.

Избраните организации се од скопскиот, вардарскиот, 
југоисточниот и пелагонискиот регион во РС Македо-
нија и ќе делуваат на локално и регионално ниво.

Вкупната поддршка на Цивика мобилитас за овие мали 
акциски грантови е 1.313.000 МКД.

Kодексот ќе ја зголеми меѓусебната доверба на 
организациите и ќе изгради подобра слика за нив
На 31 март 2022г., се одржа онлајн информативна сесија 
за Кодексот на граѓански организации на која учеству-
ваа 34 претставници од организациите, грантисти на 
Цивика мобилитас.

Учесниците беа запознаени со процесот на подготовка 
на Кодексот, придобивките од оваа алатка за поголема 
отчетност и нејзината цел. „Кодексот претставува ка-
тализатор за постојано развивање на вредностите на 
организациите. Со него ќе се зајакне системот на са-
морегулација што ќе придонесе за поголема транспа-
рентност, ефикасност и доверба во граѓанските орга-
низации“, истакна Александра Савевска, соработник за 
проекти во Македонскиот центар за меѓународна сора-
ботка (МЦМС).

Учесниците во групи зборуваа за своето досегашно ис-
куство во саморегулацијата во организациите и го да-
доа своето мислење за потенцијалните придобивки од 
Кодексот, предизвиците со кои би се соочиле при спро-
ведување и на кој начин би ја примениле алатката во 
нивната работа. Кодексот за граѓански организации ќе 
помогне да се зголеми квалитетот на работата во орга-
низациите. Тоа ќе придонесе за поголема транспарент-
ност што ќе ја зголеми довербата помеѓу организациите 
во секторот и граѓаните. Ќе се изгради и подобра слика 
кон донаторите со што ќе се подобри финансиска состој-
ба, е општиот заклучок од дискусиите.

Дел од учесниците изразија интерес да го потпишат Ко-
дексот, истакнувајќи дека пристигнува во идеален мо-
мент за нивните организации. Тие ќе добијат поддршка 
од тимот задолжен за спроведување.

Досега, вкупно 62 граѓански организации се потпи-
шаа, а сите заинтересирани организации кои сакаат да 
пристапат на Кодексот ќе може да го направата тоа по-
полнувајќи ја следната изјава (deklaratë për pranimin e 
Kodit). Изјавите се депонираат во Македонскиот центар 
за меѓународна соработка на следниот е-маил: asv@
mcms.mk. Со пристапување организациите стануваат 
дел од платформата за развивање на Кодексот и подо-
брување на транспарентноста и отчетноста на граѓан-
скиот сектор.
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