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Граѓанското учество е еден од термините кој се почес-
то се експлоатира во последно време, а  се однесува 
на вклучувањето на граѓаните во носењето на одлу-
ки. Не е важно дали во тој процес граѓаните учеству-
ваат како индивидуи или како организирани групи 
или заедници, важно е тој процес да биде отворен за 
нивниот придонес. Граѓанските организации се меѓу 
најсилните поддржувачи на концептот на граѓанско 
учество. Тоа е во линија на нивните основни заложби, 
да се вклучат неактивните граѓани во активностите на 
властите без разлика дали тоа се прави на национал-
но или на локално ниво. 

Сум имала можност повеќе пати да бидам дел од еден 
отворен процес за општински консултации со граѓа-
ните, благодарение на Форумите во заедниците што 
во Македонија ги воведе Швајцарската агенција за 
развој и соработка. Ваквиот организиран пристап на 
голем број граѓани им покажа дека тие можат да бидат 
важни чинители во носењето одлуки на локално ниво. 
Им стави до знаење дека можат да имаат моќ да влија-
ат на решавањето на нивните проблеми, им покажа 
дека ако се активни и ако работат заедно, можат да 
ги убедат општинските власти во она за што тие се за-
лагаат. Овој концепт, граѓанското учество, реферира 
на моќта на граѓаните. Но, вреден дел на граѓанското 
учество исто така се и опсервациите, без разлика дали 
се на граѓаните како индивидуи или на граѓанските 
организации.   Што покажуваат тие? Покажуваат дали 
работите се одвиваат како што е планирано; дали пла-
нираните активности ги решаваат проблемите или 
треба да се направи измена; дали има поефикасни на-
чини за решавање на проблемите, дома или во некоја 
друга земја; дали...

Граѓанските организации често прават вакви опсер-
вации, ги викаат истражувања, анализи, студии, ком-

паративни студии. Основата за нив се многу податоци 
собирани систематски со различни методи. Ваквите 
опсервации им ги ставаат на увид на граѓаните и на 
властите за да им предочат какви се состојбите, каде 
може да се подобруваат, кој е одговорен за тоа итн. Се-
како, останува отворено прашањето дали властите ги 
земаат предвид овие опсервации и дали ги користат 
во нивната работа, особено во процесите на плани-
рање. Вистинска штета е да не се употребат информа-
циите од кои сите можат да имаат полза. 

Во овој број на „Граѓаните за промена“ го свртуваме 
вниманието на неколку такви опсервации. Центарот 
за управување со знаење ги истражуваше дигитални-
те вештини на државната и јавната администрација; 
Организацијата за домување и станари ја анализира-
ше ситуацијата со домувањето на младите, а актуелни 
теми истражуваше и Институтот за човекови права 
– дискриминација, булинг и говор на омраза кај сред-
ношколците и наставниците. Ова е само дел од содр-
жините кои ги подготвивме за вас.

Што се придобивките од граѓанското учество за пое-
динците, заедниците, организациите и општеството? 
Сите учиме низ тој процес, добиваме повеќе знаење, 
стекнуваме авторитет, моќ и способност за решавање 
проблеми. Како граѓани, комуницираме, развиваме 
односи и капацитет за дејствување и зачувување или 
менување на условите. 

Граѓанското учество е важен показател на демократ-
скиот развој на една земја, дали ќе го развиваме и 
практикуваме во голема мерка зависи од нас.

Пријатно читање! 
Гонце Јаковлеска 

Национален координатор на  
Цивика мобилитас за ИКО

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО МОЖЕ ДА ЈА 
ДЕМОКРАТИЗИРА ЗЕМЈАТА

Им благодариме на: Центарот за управување со знаење, Организација за домување и станари (ОДС), Институтот за човекови 
права (ИЧП), Субверзивен Фронт и Давид Тасевски, СКУП, ХЕРА, Специјална Олимпијада, Здружението за туризам и угости-
телство и Лефкија Гажоска, НВО Инфоцентар, РЦС Спектар од Крива Паланка и Жаклина Цветковска, Прима центар – Скопје, 
Рурална Коалиција, Конект и Виктор Мирчевски, „Меѓаши“ и Прво па женско за поддршката и пристапот до информациите при 
подготовката на текстовите за овој број. Фото архива: МЦМС, Цивика мобилитас, Центарот за управување со знаење, Орга-
низација за домување и станари (ОДС), Институтот за човекови права (ИЧП), Субверзивен Фронт, СКУП, ХЕРА, Специјална 
Олимпијада, Здружението за туризам и угостителство, НВО Инфоцентар, РЦС Спектар од Крива Паланка, Прима центар – 
Скопје, Рурална Коалиција, Конект, „Меѓаши“ и Прво па женско
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Процесот на дигитализација 
на јавната администрација 
во нашата земја започна во 
2019 година со воведување на 
Електронски систем за автома-
тизација на административни 
постапки БПМС. Целосната 
дигитализација на работата 
на институциите се очекува да 
заврши во 2024 година. Пра-
шањата кои се наметнуваат во 
ваква ситуација се однесува-
ат на дигиталните вештини на 
вработените во јавниот сектор, 
колку тие им овозможуваат ус-
пешно да ја завршат својата 
работа во решавање на потре-
бите на граѓаните и правните 
лица во општеството, и како да 
се подобрат?

Истражувањето „Препораки за подобрување на диги-
талните вештини на државната и јавната администра-
ција во Северна Македонија“ направено од Центарот 
за управување со знаење, ни дава одговор, но и препо-
раки на оваа тема. Од анализите на анкетата, интервју-
ата со експертите, структурата на администрацијата и 
информациите од стратегиите во оваа област, може да 
се извлечат неколку заклучоци.

Возрасната структура на вработените во јавниот сектор 
носи два ризика. Со просечна возраст од 46 години, или 
генерации кои се родени пред дигиталната трансфор-
мација на општеството, брзото надминување на јазот во 
дигиталните вештини е вистински предизвик. Од друга 
страна, големиот бран на пензионирање кој ќе се случи 
оваа декада, (повеќе од 23% од вработените во јавни-
от сектор ќе се пензионираат) остава простор за брзо 

надминување на јазот на диги-
талните вештини преку адек-
ватно регрутирање на нови 
вработени. Во нашата земја 
најголемиот јаз е кај основните 
вештини. Тоа се вештините кои 
се опишани како когнитивни 
и вклучуваат употреба на ло-
гичко, креативно и интуитив-
но мислење и практични кои 
што ќе ја поттикнат мануелна 
работа и употреба на методи, 
инструменти, алати и мате-
ријали. Ова зборува за проце-
сот на регрутирање на кадри 
во администрацијата каде што 
политичкото влијание, а не 
потребните вештини е пресуд-
но за вработувањето. Можеби 

овој јаз е поврзан со тешката мерливост на овие вешти-
ни, која не се мери пред процесот на селекција на вра-
ботените. Овие вештини исто така не се евалуираат при 
годишните евалуации на вработените и не влегуваат во 
процесот на унапредување на вработените, посочува 
анализата. И покрај големиот јаз кај основните вешти-
ни, недостатокот на технолошки вештини има поголемо 
влијание врз намалување на конкурентноста на целата 
македонска економија. Тоа ја оневозможува брзата ди-
гитализација на процесите и услугите кон трети страни, 
најчесто економски субјекти, кои би имале корист од 
брзината на јавните услуги, податоците и информации-
те за подобрување на нивната конкурентност.

„Во истражувањето се издвојуваат неколку точки кои 
би биле коректив и стимулатор во постигнување на 
очекуваните цели“, велат од Центарот за управување со 
знаење. Според нив, потребно е креирање на стратегии 
за дигитализација, процес кој треба да вклучува експер-
ти, лица кои директно работеле на оваа тема, претстав-
ници на коморите, академската фела, ИКТ секторот и сл. 
Регрутирањето е последователен процес на анализата 

на работата и планирањето, по што се проценува дали 
побарувачката за некои профили на вработени е пого-
лема од понудата. На овој начин ќе се инвестира во ка-
дри кои се дел од јавната администрација, ќе се избе-
гнат дополнителни вработувања, но ќе се влијае и врз 
надминување на јазот во вештините на јавната адми-
нистрација. Стручното оспособување и усовршување на 
јавната администрација е еден од клучните сегменти за 

Земјата бавно се движи во процесот на дигитализација на 
јавната администрација

Повеќе од 23% од вработените во јавниот 
сектор ќе се пензионираат оваа декада, 

што остава простор за брзо надминување 
на јазот на дигиталните вештини преку 

адекватно регрутирање на нови вработени.

Процесот на регрутирање на кадри во 
администрацијата каде што е пресудно 
политичкото влијание, а не потребната 

експертиза, го создава јазот во основните 
вештини.

http://www.knowledge-center.org/images/CIVCA_nastan/E-administracija.pdf
http://www.knowledge-center.org/images/CIVCA_nastan/E-administracija.pdf
http://www.knowledge-center.org/images/CIVCA_nastan/E-administracija.pdf
http://www.knowledge-center.org/index.php/mk/?catid=0&id=344
http://www.knowledge-center.org/index.php/mk/?catid=0&id=344
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напредок. Тоа значи можноста ист вработен да се прек-
валификува на ново работно место, без да се оптоварува 
буџетот со нови вработувања. 

Имајќи предвид дека, врз основа на главните индикато-
ри, Република Северна Македонија заостанува во диги-
тализацијата во сите три сегменти - граѓани, бизниси и 
влада, зад ЕУ и светот, па дури и зад земјите од Западен 
Балкан. Целта е да се постигне подобра глобална кон-
курентност на земјата преку јавно-приватен дијалог за 
што е потребна брза реакција и создавање на услови за 
поголема употреба на информациски и комуникаци-
ски технологии за развој во јавната и државната адми-

нистрација и подигнување на нивото на дигиталните 
вештини во нашата земја. 

Младите од Северна Македонија, одлуката за на-
пуштање на семејниот дом и започнувањето на са-
мостојно живеење ја носат во просек на 32 години. 
Според податоците од 2020 година, жените си замину-
ваат на околу 28 години, а мажите на околу 35 годишна 
возраст. Ова се дел од наодите од истражувањето „Мла-
дите лица и домувањето“ спроведено од Организација 
за домување и станари (ОДС) во рамки на проектот 
„Младите и правото на домување“ поддржан од Цивика 
мобилитас. За жал во нашата земја младите не се запоз-
наени со Законот за домување. Големата младинска си-
ромаштија и младинска невработеност влијаат на сос-
тојбата со домување на младите. Иако законски постои, 
отсуствува општинскиот ангажман за обезбедување со-
одветно домување за млади, но и генерално, се дел од 
заклучоците во публикацијата. 

„Пред сѐ треба да се работи на развивање локални ин-
формативни служби за домување и локални шеми за да 
им се помогне на младите да добијат пристап за дому-
вање, бидејќи неопходно е да се подигне знаењето кај 
младите за домувањето, правата и можностите поврза-
ни со него“, забележува Маја Сталеска, претседателка на 
ОДС.

Македонија е четврта на листата европски земји со ви-
сок процент на млади од 18 до 34 години што живеат за-
едно со своите родители. Според податоците на Европ-
ската комисија, пред нас се Црна Гора (79,5%), Хрватска 
(76,9%) и Албанија (75,3%). Во земјава 75,2% од младите 
живеат со своите родители. 

Според ОДС цените за закуп се високи за младите, а ви-
соки се и цените за купување сопствен стан. Анализата 
покажува дека за разлика од младите во главниот град, 

за оние од внатрешноста единствен начин да обезбедат 
самостојно домување е запишувањето на факултет или 
наоѓањето работа во друг град. Генерално, многу малку 
се оние кои живеат сами. За студентите е поважно да се 
има кров над глава отколку да се внимава на квалитетот 
на домувањето. Младите во руралните средини не се 
чувствуваат доволно спремни и сигурни да живеат од-
делно.

Различни групи млади се соочуваат со различна стигма. 
Освен живеење во студентски домови или станови под 
закуп со повеќе состанари, за студентите кои не живе-
ат во местото на студирање не постои друга можност за 
домување за време на студиите. Исто така, голем дел 
од нив, по завршувањето на факултетот се враќаат да 
живеат со своите родители. Од друга страна, лицата со 
хендикеп се соочуваат со проблем на пристапноста во 
социјалните станови. Сите станови што ги гради држа-
вата и ги нуди како опции за социјално домување се 
целосно непристапни и не ги задоволуваат стандардите 
за пристапност, што е голем проблем за оваа категорија 
граѓани. 

Во Македонија станува збор за забележително отсуство 
на можности и модели за домување за млади кои во од-
реден момент, иако со постојано работно место, може 
да останат без живеалиште поради различни причини, 
како напуштање на домот на родителите или старатели-
те против нивна волја. Освен проектот „Купи куќа, купи 
стан“, каде лице без постојано живеалиште, а со месечни 
приходи помали од 900 евра може да подигне кредит 
за купување на стан или изградба на куќа со понудени 
поволни услови од државата, не постојат други вакви 

75 отсто од младите во земјава живеат заедно со своите 
родители

Освен проектот „Купи куќа, купи стан“, 
каде лице без постојано живеалиште, а со 

месечни приходи помали од 900 евра може 
да подигне кредит за купување на стан 

или изградба на куќа со понудени поволни 
услови од државата, не постојат други вакви 

можности.

За да се постигне подобра глобална 
конкурентност на земјата преку јавно-

приватен дијалог, потребна е брза реакција 
и создавање на услови за поголема употреба 

на информациски и комуникациски 
технологии за развој во јавната и државната 

администрација.

За студентите е поважно да се има кров над 
глава отколку да се внимава на квалитетот 

на домувањето. Младите во руралните 
средини не се чувствуваат доволно спремни 
и сигурни да живеат одделно од родителите.

https://drive.google.com/file/d/1TIK_whk_hZMcKDm814MjXiafYt62vpZi/view
https://drive.google.com/file/d/1TIK_whk_hZMcKDm814MjXiafYt62vpZi/view
https://hto.org.mk/
https://hto.org.mk/
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Дискриминацијата, говорот на омраза и булингот се 
секојдневие за средношколците од Скопје

На завршната конференција на проектот „Заштита од 
дискриминација, булинг и говор на омраза“ на Инсти-
тутот за човекови права (ИЧП) беа презентирани резул-
татите од анкетата помеѓу средношколците и наставни-
ците, предизвиците со справување со говорот на омраза 
и булингот во средните училишта, и ефектите од булин-
гот и говорот на омраза. 

Резултатите покажале дека секој трет ученик смета дека 
постои дискриминација во училиштата. За разлика од 
учениците, наставниците не ја делат истата перцепција, 
односно 17,7% од нив сметаат дека дискриминацијата 
е присутна или многу присутна меѓу учениците. „Оваа 
значителна разлика меѓу наставниците и учениците по-
кажува дека или не постои свест и развиен капацитет кај 
наставниците за препознавање на дискриминацијата, 
или таа се случува зад „скриени врати“, што претставува 
уште поголем предизвик за адресирање“, се вели во до-
кументот за јавни политики „Врсничко насилство (бу-
линг), дискриминација и говор на омраза меѓу сред-
ношколците“.

Што се однесува до говорот на омраза, мнозинството од 
учениците (51,2%) смета дека е или присутен или многу 
присутен. Ваквиот податок кој укажува на итна потре-
ба од преземање мерки за адресирање на проблемот. 
И овде има разлика во перцепциите на учениците и 

наставниците. Имено, секој трет наставник смета дека 
ваквата појава воопшто не постои. Само 2% од настав-
ниците сметаат дека говорот на омраза е многу прису-
тен. Покрај тоа, квалитативниот дел од истражувањето 
покажал дека учениците тешко зборуваат за личното 
искуство со говор на омраза, особено од перспектива 
на жртва. Ова го објаснува и проблемот со пријавување 
на говорот на омраза кој во националната правна рамка 
најчесто има третман на кривично дело. 

Последниот сегмент од истражувањето се однесува на 
врсничкото насилство или булингот. Тој е редовна поја-
ва во животот на средношколците во Скопје, покажува-
ат резултатите од истражувањето. Речиси две третини 
од учениците во средните училишта сметаат дека има 
врсничко насилство помеѓу учениците во нивното учи-
лиште, а околу една третина биле жртва на некоја форма 
на врсничко насилство во изминатата година. Мнозин-
ството сметаат дека само мал дел од булингот се пријаву-
ва. Најголем дел од искуствата со булинг се состоеле од 
навреди и исмевање (59% од учениците го одговориле 
ова), но не е мала и бројката на оние кои потврдиле 
дека биле жртва на физичко малтретирање (21%). Кај 
овој феномен, наставниците имаат конзистентни ста-
вови со учениците. Нивните перцепции за присуството, 
изложеноста, причините и пријавувањето на булинг се 
поклопуваат со оние на учениците. 

Квантитативното истражување е спроведувано во пе-
риодот од декември 2021 до февруари 2022 година во 
средните училишта во Скопје. Во него учествувале 995 
ученици и 255 наставници. 

Завршната конференција се одржа на 10.05.2022 годи-
на, а на неа воведни обраќања имаа Маргарита Цаца 
Николовска, претседателка на ИЧП и Лулзим Алиу, за-
меник министер за образование и наука. За резултати-
те од истражувањето зборуваа авторот Ристо Карајков, 
Гордана Блажевска Спиридонова, психолог во СУГС 
Гимназија Никола Карев Скопје и Деспина Стојанoвска, 
психолог, системски и семеен психотерапевт.

Елена Михајлова Стратилати, професор на Правниот 
факултет, член на ECRI - Европска комисија против ра-
сизам и нетолеранција и Кире Василев, претседател на 
Комисијата за спречување и заштита од дискримина-
ција зборуваа за говорот на омраза како форма на дис-
криминација и предизвиците со кои се соочува КСЗД 
при практична примена на Законот за спречување и 
заштита од дискриминација. 

Проектот е финансиски и стратешки поддржан од Гер-
манската амбасада во Скопје.

можности, посочуваат од ОДС. „Потребно е да се работи 
на развој на инклузивни модели за домување врз осно-
ва на фактички состојби базирани на позитивни прак-
тики и интернационални искуства кои ќе нудат не само 
опции на социјално домување или редовно домување, 

туку модели кои ќе овозможуваат одговор на социо-еко-
номските состојби во кои се наоѓаат граѓаните или нив-
на моментална (краткотрајна) состојба на социјален 
ризик“, нагласува Сталеска.

https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-istrazhuvanje-govor-na-omraza-buling-i-diskriminacija
https://www.ihr.org.mk/mk/novosti/video-istrazhuvanje-govor-na-omraza-buling-i-diskriminacija
https://ihr.org.mk/storage/app/media/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/2021 - %D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90 %D0%9E%D0%94 %D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90 %D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%93 %D0%98 %D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0 %D0%9D%D0%90 %D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90/Dokument_Javni_Politiki.pdf
https://ihr.org.mk/storage/app/media/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/2021 - %D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90 %D0%9E%D0%94 %D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90 %D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%93 %D0%98 %D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0 %D0%9D%D0%90 %D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90/Dokument_Javni_Politiki.pdf
https://ihr.org.mk/storage/app/media/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/2021 - %D0%97%D0%90%D0%A8%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%90 %D0%9E%D0%94 %D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90 %D0%91%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%93 %D0%98 %D0%93%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A0 %D0%9D%D0%90 %D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%90/Dokument_Javni_Politiki.pdf
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Јуни е месец на гордоста и славење на 
правата на ЛГБТИ+ заедницата. Во овој 
месец, приказните на ЛГБТИ+ луѓето, 
нивните семејства и пријатели, поин-
тензивно се споделуваат со јавноста, се 
случува и Парадата на гордоста каде по-
крај претставниците и поддржувачите 
на заедницата на прво место најчесто 
дефилираат политичари, јавни лично-
сти и претставници на институциите. Но, 
каква е реалната состојба и поддршка-
та токму од институциите во останатите 
единаесет месеци? За ова разговаравме 
со Давид Тасевски, психолог и извршен 
директор на Субверзивен Фронт, здру-
жение за сексуални и родови малцинства. 

Тасевски го започнува нашиот разговор со основните 
јавни обвинителства (ОЈО) и со Министерството за вна-
трешни работи (МВР). Според него, кривичните прија-
ви од омраза сторени врз основа на сексуална ориента-
ција и родов идентитет кои ги поднесува Субверзивен 
Фронт, континуирано се отфрлени. Од 2021 година, до 
овој момент, здружението поднело 14 пријави до МВР, 
46 кривични пријави до ОЈО Скопје, две кривични 
пријави до ОЈО Битола и по една кривична пријава до 
ОЈО Штип, ОЈО Куманово и ОЈО Свети Николе. „Виде-
те, во голем број случаи, одговорите кои ги добиваме се 
со цитирање на нашите закони, кои подоцна во текстот 
гледаме дека самиот обвинител не ги почитува, и тоа е 
една иритантна и смешна ситуација истовремено. Ин-
тересни се и резолуциите кои ги добиваме, на пример: 
Нема место за јавнообвинителско постапување. Воглав-
но без образложение за причините за отфрлањето. Исто 
така, постојат ситуации каде не добиваме никакви одго-
вори. Роковите се надминуваат и немаме информации 
за пријавите. А, кога има одговори, често гледаме едни 
исти кратки одговори“, вели Давид Тасевски. 

Освен кривичните пријави, Субверзи-
вен Фронт има поднесено шест жалби 
до Вишото јавно обвинителство за говор 
на омраза и три жалби до Советот за ети-
ка во медиумите во Македонија за говор 
на омраза кон ЛГБТИ+ луѓето, две прет-
ставки до Вишото јавно обвинителство 
за говор на омраза и три поднесоци до 
обвинители од ОЈО Скопје, во кои укажу-
ваат на загрозувањето на сигурноста на 
заедницата. Потенцира дека најлошо 
е кога гледаат дека за исти предмети во 
кои оштетено лице не припаѓа на ЛГБ-
ТИ+ заедницата, се постапува, а во слу-
чајот кога е лице од оваа заедница, не се 

постапува. „Тоа ни буди сомнеж за дискриминаторска 
пракса од страна на институцијата“, додава Тасевски. 

На страната на позитивните искуства, тој ја спомна со-
работката со Комисијата за спречување и заштита од 
дискриминација (КСЗД). Веднаш по формирањето на 
новата Комисија, здружението започнува со поднесу-
вање претставки, како дел од нивната борба против 
дискриминацијата, но, и за да ја тестираат работата на 
новата Комисија. „Во 19 претставки, до овој момент, Ко-
мисијата утврди дискриминација и вознемирување по 
основ на сексуална ориентација и родов идентитет“, ис-
такнува тој. 

Честа пракса за здружението се пинг-понг ситуациите 
низ институционалните лавиринти. „Скоро 10 години 
работам со маргинализирани групи и го гледам трет-
манот од општеството. Јас лично не сум човек кој се от-
кажува од нешто кое ќе го започне, особено не од теми 
како човекови права, еднаквост и правда. Мојата орга-
низација е тука, ќе бара од институциите да почнат да 
реагираат, и ќе реагираме доколку гледаме дека систе-
мот продолжува да биде тромав поради навиката да ја 
префрлуваме одговорноста на некој друг“, заврши Та-
севски. 

Основните јавни обвинителства и 
Министерството за внатрешни работи, 

континуирано ги отфрлаат, кривичните 
пријави од омраза сторени врз основа на 

сексуална ориентација и родов идентитет 
поднесени од Субверзивен Фронт.

Институциите со минимална реакција при прекршување на 
правата на ЛГБТИ+ заедницата 

Во 19 претставки, до овој момент, Комисијата 
утврди дискриминација и вознемирување 
по основ на сексуална ориентација и родов 

идентитет
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„Свирче за храбрите“: Како младите реагираат кога се 
сведоци на корупција?

Најдобриот начин да се помогне во разбивањето на 
еден стереотип е да ѝ се помогне на јавноста самата да 
донесе заклучок. Социјалните експерименти претставу-
ваат ефективна алатка за промена на перцепциите на 
укажувачите, а тоа се потврдува и со кампањата „Свирче 
за храбрите!“. 

Што би направиле доколку сте сведоци на корупција? 
Дали би биле исплашени и би премолчеле? Или би 
собрале храброст да го пријавите делото? Што би се слу-
чило ако станете укажувач? Ова беа дел од прашањата со 
кои се соочија учесниците во социјалниот експеримент 
на тема корупција. Во експериментот, шест млади лица 
беа поканети на лажна аудиција за телевизиска рекла-
ма. За време на аудицијата, учесниците беа сведци на 
коруптивно дејство. Како засегнати страни имаат две 
опции: да проговорат за погрешното однесување или да 
премолчат. Дел од нив укажуваат, а дел премолчуваат. 
До крајот на експериментот, младите сознаваат какво е 
чувството да се биде укажувач, што е движечката сила за 
луѓето да проговорат и со кои предизвици се соочуваат 
сведоците. „Ми беше малку страв, но сепак реагирав“, 
„Кога започна караницата, сакав само да си одам“, „Ми 
беше пријатно да знам дека не укажувам сам. Иако тој 

беше актер, супер беше да добијам „ветер во грб“ да 
се спротивставам“. Ова беа искуствата на младите луѓе 
учесници во експериментот. 

„Важно е јавноста, а особено младите, да се информира 
за укажувањето со посочување на директните придо-
бивки што тоа ги носи за пошироката заедница“, вели 
Десислава Гоцкова, раководител на Секретаријатот на 
регионалната антикорупциска иницијатива во Сараево. 
На овој начин работиме на информирање на креатори-
те на политики и на пошироката јавност за суштинска-
та улога на граѓаните во разоткривање на корупцијата, 
како и потребата да се заштитат овие важни сведоци. 

Изненадувачките резултати од експериментот се опфа-
тени во видеото насловено „Свирче за храбрите“! со кое 
се подига јавната свест за важноста на укажувањето во 
борбата против корупцијата. 

Социјалниот експеримент беше спроведен како дел 
од проектот на РАИ „Прекинување на тишината: Уна-
предување на политиките и културата на укажување на 
земјите од Западен Балкан и Молдавија“, финансиран 
од Европската Унија.

Граѓански ангажман

Скопје прајд 2022: „Излези за љубов, достоинство, 
еднаквост, правда“

„Излези за љубов, достоинство, еднаквост, правда“, под 
ова мото се развиореа боите на виножитото во знамето 
на ЛГБТИ заедницата во главниот град каде се одржа 
Парадата на гордоста. На третиот Скопје Прајд 2022 
силно одекнаа пораките за љубов, еднаквост, досто-
инство и правда. Во овие кризни времиња полни со 
агресија, конфликти и омраза, на 25 јуни, маршираа 
илјадници насмеани и позитивни луѓе, припадници на 
ЛГБТИ заедницата и поддржувачи на борбата за еднак-
ви права за сите. 

На почетната точка, во паркот „Жена-борец“, беа испра-
тени главните пораки. Ева Цветковска, претседателката 
на Универзитетското студентско собрание се осврна на 
дискриминацијата на ЛГБТИ младите во македонскиот 
образовен систем и насилството на кое секојдневно се 
изложени. „Јас сум тука за сите млади кои се уште тра-
гаат по самите себе. Тука сме за сите што биле избркани 
од дома дека се геј или од работа затоа што се транс. Ние 
сме тука за да го реобликуваме во нормално тоа што 
многумина го мислат за ненормално“, порача Цветков-
ска. 

Социјалните експерименти претставуваат 
ефективна алатка за промена на перцепциите 

на укажувачите, а тоа се потврдува и со 
кампањата „Свирче за храбрите!“. 

Како реагираа учесниците во експериментот: 
„Ми беше малку страв, но сепак реагирав“, „Кога 

започна караницата, сакав само да си одам“, 
„Ми беше пријатно да знам дека не укажувам 

сам. Иако тој беше актер, супер беше да добијам 
„ветер во грб“ да се спротивставам“.

https://scoop.mk/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2/
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Граѓански ангажман

Тестирај се сам, дома и дознај го својот ХИВ статус за 20 
минути 

Навременото ХИВ тестирање претставува најефикасно 
средство за превенција од ширење на ХИВ. Ова е един-
ствениот начин да се дознае личниот ХИВ статус. 

Дали знаете дека тестирањето сега можете да го напра-
вите дома или на место и време по личен избор – без да 
биде вклучено друго лице во процесот на тестирање? 
Многу е едноставно. Во нашата земја благодарение на 
соработката на ХЕРА – Асоцијација за здравствена еду-
кација и истражување, Заедно посилни, Министерство-
то за здравство и Алијансата на јавно здравје, сега ХИВ 
статусот може да се дознае и преку самотестирање, од-
носно со брз ХИВ тест за домашна употреба. Овој тест за 

20 минути дава брз и точен резултат во дискретни усло-
ви, а процедурата на добивање е едноставна. Доколку 
сте заинтересирани за ХИВ тест за домашна употреба 
треба да пополните прашалник за нарачка на брз тест 
преку интернет.  

На политичарите им порачаа дека сите плаќаат даноци 
- не само стрејт, туку и геј и би и транс луѓето и од пред 
Собрание побараа еднаквост пред Законот. Пратенич-
ката Моника Зајкова ги повика нејзините колеги во 
Собранието да се одважат и конечно да го изгласаат За-
конот за матична евиденција, со којшто ќе се регулираат 
ознаките за пол на трансродовите лица. Присутни беа и 
вицепремиерот Бојан Маричиќ,  министерката за труд 
и социјална политика, Јованка Тренчевска, собраниски 
пратеници, амбасадорката на САД Кејт Брнз и евроам-
басадорот Дејвид Гир. Пораки за поддршка и истрајност 
преку социјалните мрежи упатија и претседателот Сте-
во Пендаровски и премиерот Димитар Ковачевски. 

„Прифаќањето на различностите и ослободеноста од 
предрасуди се показател на зрело, демократско и отво-
рено општество кое е подготвено да направи простор 
за секој од неговите членови. Имаме заедничка одго-
ворност да овозможиме уживање на основните права и 
себереализација на секој, без страв од отфрленост, осо-
бено кога станува збор за ранливите заедници“, стои во 
пораката на Пендаровски.

Парадата се движеше низ центарот на градот, а како и 
претходните години, завршниот настан беше забавата 
во Градскиот парк, поточно на стадионот на АРМ, каде 
беше организирана музичка програма со домашни и 
странски артисти. Освен од Македонија, на Парадата 
на гордоста и годинава имаше гости од соседните земји,  
Европа и пошироко. 

Скопје прајд 2022 го организираше Националната мре-
жа против хомофобија и трансфобија. 

Потребна е силна институционална заштита и 
брза реакција против секој облик на насилство, 

но и образовен систем кој ќе не учи да не се 
мразиме и срамиме од самите себе.

„Прифаќањето на различностите и 
ослободеноста од предрасуди се показател 

на зрело, демократско и отворено општество 
кое е подготвено да направи простор за секој 

од неговите членови“ – Стево Пендаровски, 
претседател на Република Северна Македонија. 

Самотестирање за ХИВ со брз тест за домашна 
употреба. За 20 минути дава брз и точен 

резултат во дискретни услови. Прашалник за 
нарачка на брз ХИВ тест. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-q-k2z7wYp8tns_1IM4xobkC4yryvxAtpyDMbfVn-EBQgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-q-k2z7wYp8tns_1IM4xobkC4yryvxAtpyDMbfVn-EBQgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-q-k2z7wYp8tns_1IM4xobkC4yryvxAtpyDMbfVn-EBQgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-q-k2z7wYp8tns_1IM4xobkC4yryvxAtpyDMbfVn-EBQgA/viewform
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„Европска фудбалска недела 2022“ на Специјална 
олимпијада Македонија

Фудбалска еуфорија, голови, гласно навивање и радост 
на терен ја одбележаа Европската фудбалска недела 
2022 на Специјална олимпијада Македонија, која се од-
виваше од 22 до 29 мај 2022 година и се одржа по 22 пат. 

Фудбалскиот терен на ФК Вардар во Скопје беше место-
то на кое 70 атлети и 40 тренери, волонтери и членови на 
семејствата од Скопје, Тетово, Штип и Струмица се обе-
динија за спортско уживање и инклузивно спортување. 

„По две години пауза заради пандемијата предизвикана 
од Ковид-19, успеавме да ги вратиме нашите атлети на 
активен спорт, а со нив и со фудбалерите на ФК Вардар 
да ја прикажеме моќта на „Јунифајд“ (Unified) фудбалот 
и спортувањето“, вели Драган Караџовски, национален 
директор на Специјална олимпијада Македонија.

Покрај фудбалските натпревари и тренинзите, се одржа 
и работилница за концептот на спортување наречен „Ју-

нифајд“, што претставува алатка за социјална инклузија. 

„Овој концепт на спортување поттикнува интеракција 
помеѓу атлетите со и без интелектуална попреченост 
и се гради врска на прифаќање и разбирање. Јунифајт 
концептот на спортување само потврдува дека сите ат-
лети се еднакви – тие практикуваат спорт од истите при-
чини и за истите бенефити“, додава Караџовски. 

За време на работилницата помеѓу присутните беше 
спроведено и истражување кое потврди дека организа-
циите и клубовите каде тие работат може и ќе спроведат 
Јунифајд спорт во кошарка, пливање, фудбал и атлетика. 

Атлетите на Специјална олимпијада Македонија пре-
ку Фудбалската недела 2022 уште еднаш докажаа дека 
нивната храброст, посветеност и талент ги поместува 
границите на успехот.

„Имајќи предвид дека самотестирањето за ХИВ прет-
ставува иновативен начин на тестирање за ХИВ, ја под-
готвивме брошурата - Сè што е важно да знаеш за само-
тестирањето за ХИВ“, посочуваат од ХЕРА. Таа содржи 
информации за придобивките и за начинот на тести-
рање со приборот за ХИВ самотестирање, како и за жи-
вотот со ХИВ, за начините на кои (не) се пренесува овој 
вирус и за останатите сексуално преносливи инфекции. 
На крајот се наведени сите здравствени установи и сер-
виси на граѓанските организации кои даваат бесплатно 
и доверливо советување и тестирање за ХИВ.

И не заборавајте - Навременото ХИВ тестирање прет-
ставува најефикасно средство за превенција од ши-
рење на ХИВ. Колку порано се дознае ХИВ статусот, тол-
ку порано ХИВ позитивното лице може да пристапи до 
терапија, како и до услуги за поддршка, со што се сочуву-
ва имунитетот и може да се живее квалитетно и долго.

Навременото ХИВ тестирање претставува 
најефикасно средство за превенција од ширење 

на ХИВ.

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura-za-samotestiranjeto-za-HIV.pdf
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2021/09/Broshura-za-samotestiranjeto-za-HIV.pdf
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Ѓубре да не се фрла насекаде, а институциите редовно да го 
собираат

Скршени телевизори, расипани фрижидери, стар ме-
бел, ѓубре на сите страни е слика која пред акциите „Мој 
отпад – моја одговорност“ ќе ве пречекаше на неколку 
атрактивни локации во Крушево. Улицата „Тоше Про-
ески“ која е централна пешачка патека во градот, дво-
рот на горната училишна зграда која е претворена во 
Младински културен центар и детскиот забавен парк во 
близина на Спомен куќата на Тоше Проески се локаци-
ите кои повторно се чисти и пријатни благодарение на 
волонтерските акции на Здружението за туризам и угос-
тителство. 

„Секој е одговорен за својот отпад и секој треба да поне-
се одговорност за ракување со него, како на индивиду-
ално така и на институционално ниво. Ѓубрето да не се 
расфрла каде ќе ни дојде, а институциите редовно да го 
собираат отпадот“, велат од Здружението.

Во неколкудневната акција спроведена во текот на мај 
учествуваа вкупно 32 волонтери на Црвениот Крст – 
Крушево, членки на трите здруженија на граѓани дел 
од платформата Фил Крушево и средношколци од трета 
година од гимназијата „Наум Наумоски – Борче“. „Кога 
го чистевме детскиот забавен парк ги одбравме сред-
ношколците за волонтери бидејќи нивното училиште е 

во близина и кога седат тука знаат да остават ѓубре зад 
себе. Сега беше момент да го исчистат ѓубрето, да станат 
свесни за своите постапки и да ја оправдаат девизата на 
акцијата Мој отпад – моја одговорност!“, додава Лефкија 
Гажоска од Здружението за туризам и угостителство.

Логистичката поддршка ја обезбеди ЈКП Комуна-Кру-
шево, а во акцијата учествуваа и градоначалникот на 
општината, Томе Христоски и претседавачот на Советот 
на општината, Андреј Николоски. Блиската соработка 
со институциите во градот ќе ја зајакне соработката со 
локалните јавни претпријатија. „Покрај отпадот, про-
блем е и депонијата која поради непрофесионален 
третман се самозапалува и предизвикува загадување 
на воздухот. Општината треба да ги донесе потребните 
акти за одредување локации за депонирање на отпадот. 
Тоа подразбира и чистење на диви депонии и имену-
вање на комунален инспектор кој покрај тоа што ќе опо-
менува, ќе казнува исто така“, се дел од препораките од 
страна на Здружението. 

Волонтерските акции се спроведоа како дел од проек-
тот „Jакнење на соработката меѓу туристичкиот сектор и 
локалните јавни претпријатија“ што го поддржа Цивика 
мобилитас.
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Соработка

Нехармонизирана и често противречна законска ре-
гулатива, загрозен интегритет и ризик од корупција 
поради „зависноста“ од градоначалниците, недостиг 
од стручен кадар и финансиски средства, нереализи-
рани постапки, неефектуирани казнени мерки. Ова се 
главните проблеми и предизвици со кои се соочуваат 
локалните инспекциски служби, а кои беа детектира-
ни во рамки на 16 едукативно-информативни работил-
ници одржани во сите осум плански региони во држа-
вава. Работилниците се однесуваа на зајакнување на 
соработката меѓу Инспекцискиот совет и локалните 
инспектори, но и на тоа како да се зајакне ефикасноста 
на инспекциска служба на локално ниво. Фокусот беше 
насочен кон примената на Законот за инспекциски над-
зор и  Законот за прекршоците. 

Според Регистарот на лиценци за инспектор на Инспек-
цискиот совет, заклучно со 27.12. 2021 година има  вкуп-
но 276 лиценцирани општински инспектори. Дури 19 
општини, немаат ниту еден инспектор во својата адми-
нистрација. Општините се соочуваат со нерамномерна 
регионална распространетост на локалните инспекто-
ри, а во просек, функционираат инспекциски надзори 
во десетина области. Притоа, најчесто станува збор за 
комунални, градежни и инспектори за животна среди-
на.

Лиценцирани општински инспектори по регион:

Вардарски 19
Североисточен 20
Источен 24
Пелагониски 26
Југоисточен 29
Полошки 31
Југозападен 39
Скопски 88

Покрај недостигот од стручен кадар, мешањето на на-
длежностите, законските недоследности и противреч-
ности, уште повеќе им ја отежнуваат работата на локал-
ните инспектори. „Има многу законски недоследности, 
нема добар систем, а ние излегуваме главни виновни-

ци. Од нас се очекува да ги решиме сите можни непра-
вилности, а немаме јасно предвидени надлежности за 
тоа. Како резултат на нефункционалноста на законските 
решенија и на  казнените мерки, во Куманово во 2019 
година од поднесени вкупно 63 прекршоци, нереализи-
рани се дури 50 случаи, а во 2020 година од 37 поведени 
постапки реализирани се само десетина“, посочува Бо-
бан Бојковски, раководител на Секторот за инспекци-
ски надзор во Куманово.

Инспекторите се жалат и дека се соочуваат со големи 
ризици при вршењето на работата, дека се често изло-
жени на закани, па дури и напади. Токму затоа, постои и 
слаб интерес за извршување на оваа работна позиција. 
Сепак, за инспекторите најголем проблем е тоа што  се 
назначени од градоначалниците и што ним директно 
им одговараат ,односно фактот што општините, во исто 
време, се и даватели на услуги и вршат инспекциски 
надзор над тие услуги. Заради ова, локалните инспек-
тори се наоѓаат во „маѓепсаниот круг“ на политичките и 
бизнис влијанија, од една, и законите, граѓаните и јав-
ниот интерес од друга страна. „На пример, комуналниот 
инспектор треба да ги контролира комуналните прет-
пријатија каде како основачи се јавуваат општините. 
И тука се јавува судир на интереси - инспекторот кој е 
назначен и одговара пред општината треба да постапу-
ва против сопствената општина. Тоа повлекува ризик од 
влијанија, условувања, реперкусии што се на штета на 
инспекторите“, вели Бранко Велиновски, раководител 
на Одделението за инспекциски надзор во Крива Па-
ланка.

Инспекторите се согласуваат дека им е неопходна обу-
ка, обезбедување на менторство и ја поздравуваат од-
луката кандидатите да поминат едногодишна подготов-
ка за добивање лиценца. „Како инспектори тешко ни е 
сами да организираме обуки, иако имаме средства за 
тоа. Затоа, се договараме со општина Куманово и уште 
неколку општини да распишеме заеднички тендер за 
усовршување од областа на инспекцискиот надзор и 
поефикасни локални служби“, вели Славица Переска, 
раководител на Одделението за инспекциски надзор во 
Велес.

Локалните инспекциски служби  бараат независност и 
ефикасна законска регулатива

На работилниците учествуваа околу 200 
локални инспектори и кандидати за 

инспектори. За првпат во државава се отвора 
темата за состојбите во  локалните служби за 

инспекциски надзор.
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На работилниците беа дадени  предлози локалниот ин-
спекциски надзор да се спроведува преку меѓуопштин-
ска соработка и независна инспекциска служба. Има 
размислувања и за формирање независна национална 
или регионална агенција, надвор од ингеренциите на 
локалната власт. Новиот модел треба да  овозможи  ло-
калните инспекциски служби да бидат целосно незави-
сни, функционални и ефикасни во заштитата на интере-
сите на граѓаните и на заедницата.

Овие работилници ги организираше НВО Инфоцен-
тар, во партнерство со РЦС Спектар од Крива Паланка и 
Центарот на заедницата од општина Струга, во рамки на 
проектот „Локални инспекциски служби во интерес на 
граѓаните“, поддржан од програмата Цивика Мобили-

тас. На работилниците учествуваа околу 200 локални ин-
спектори и кандидати за инспектори, кои дискутираа, се 
едуцираа и разменуваа искуства за функционирањето 
на локалните инспекциски служби, заедно со експерите 
Методија Димовски и Благоја Гешоски од Инспекциски-
от совет, Мери Петреска од Државниот инспекторат за 
земјоделство и Горан Трајчевски, поранешен раководи-
тел на Секторот за инспекциски надзор  на Град Скопје. 
„За првпат во државава се отвора темата за состојбите 
во  локалните служби за инспекциски надзор и не е за 
изненадување што предизвика огромен интерес кај 
инспекторите од сите региони. Откривме дека речиси 
нема општина во која се пополнети сите предвидени 
инспекторски позиции, ниту пак локалните самоуправи  
имаат  доволно човечки, финансиски и техничко-техно-
лошки капацитети за да организираат ефикасна инспек-
циска служба на локално ниво“, вели Билјана Бејкова, 
извршна директорка на НВО Инфоцентар.

Соработка Инспекторите се жалат и дека се соочуваат 
со големи ризици при вршењето на работата, 
дека се често изложени на закани, па дури и 

напади. Токму затоа, постои и слаб интерес за 
извршување на оваа работна позиција.

Противпожарната заштита во стамбените згради е на 
најниско ниво

Можат ли кај граѓаните да се предизвика промена во 
свеста за важноста на противпожарната заштита? Сека-
ко дека може. Ова го потврдува акцијата „Противпожар-
но заштитена зграда – безбедна општина“ спроведена 
од здружението Прима центар – Скопје. 

„Најчесто за важноста на противпожарната заштита се 
зборува по некој голем пожар, кога се сумираат после-
диците од него. Ние тргнавме од друга појдовна точка 
– превентивно да се подготвиме за акција. Во случај на 
пожар до пристигнување на противпожарни екипи да 
знаеме што треба да правиме и така да се обидеме да ги 
намалиме последиците од огнот“, велат од здружението. 
Посочуваат и дека акцијата ги мобилизирала граѓани-
те во општина Карпош, надлежните институции и град 
Скопје да обезбедат основна противпожарна опрема во 
објектите и едукација за нејзина употреба. Инспектора-
тот за стамбено домување при општина Карпош досега 
одржал состаноци со фирмите кои управуваат со стам-

бените единици и претседателите на куќните совети. 
Направена е точна евиденција на состојбата на стам-
бените објекти и започнато е преземање на основните 
мерки за функционалност на ППЗ. За неколку претседа-
тели на куќни совети била обезбедена и дополнителна 
едукација за противпожарна заштита, по која преземаа 
конкретни мерки за средување на работите во нивната 
зграда и информирање на станарите, велат од Прима 
центар.

Важен дел од акцијата беше посветен на средношкол-
ците. Во гимназиите „Орце Николов“, „Никола Карев“ и 
„Ѓорѓи Димитров“ наставниот кадар беше дел од преда-

Нема хидранти или ако ги има нема 
противпожарни црева, противпожарната 
инсталација со години не е сервисирана, а 
противпожарните скали за евакуација се 

затворени со непотребни предмети или се 
преградени.
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Едукацијата на децата – клучна за љубовта кон руралната 
средина и производство на храна

Меѓународниот ден на децата, 1 јуни, Рурална коали-
ција го прослави со 25 првооделенци од основното учи-
лиште Кузман Јосифовски-Питу од Кичево, со кои збору-
ваа за храната и здравата животна средина и убавините 
кои ни ги нудат руралните средини. 

„Можеби токму денес гледаме во некоја идна генера-
ција на млади што ќе се посветат на руралниот развој 
и производството на храна и ќе бидат предводници во 
градењето стабилни бизниси и врски со локалната заед-
ница“, вели Лилјана Јоноски од Рурална коалиција. 

Работилницата „Селото ни дава здрава храна на сите 
нас“ преку игра ги поттикна децата да размислуваат за 
животот во руралните средини, домашните животни и 
традицијата. „На овој начин од мали нозе ќе ги запоз-
наеме со можностите кои ги нуди селото и ќе се зајакне 
нивната свест дека токму таму се произведува здрава и 
квалитетна храна за сите нас“, додава Јоноски.  

За радоста да биде уште поголема од Рурална коалиција 
им подарија рачни изработки обезбедени од жените од 
Наша тезга. Децата имаа можност да пробаат природ-
ни производи, џем и колачиња, и на тој начин да го по-
чувствуваат вкусот на селото. 

Ова е нов почеток во подобрување на можностите за 
најмладите, а една од тие можности е развојот на рурал-
ните средини и инвестиции во природата и производ-
ството на храна која што поради климатските промени 
за жал ќе ја имаме се помалку во годините кои доаѓаат. 
Од Рурална коалиција посочуваат дека секоја деценија 
обемот на земјоделското производство се намалува за 
6%, што значи дека за секои 10 години имаме помали 
количини на храна.

Одлуката за прогласување на Меѓународен ден на деца-
та е донесена од УНИЦЕФ во 1925 година на Светската 
конференција за благосостојба на децата одржана во 
Женева, Швајцарија. 

Секоја деценија обемот на земјоделското 
производство се намалува за 6%, што значи 

дека количините на храна која се произведува 
се сé помали.

вања одржани од стручни лица за ППЗ заштита, знаење 
кое го пренесоа на своите ученици. Спроведени беа и 
неколку анкети за противпожарна заштита во кои учест-
вуваа вкупно 400 ученици. Анкетите потврдуваат дека 
состојбата во стамбените згради е на најниско ниво. 
Нема хидранти или ако ги има, нема противпожарни 
црева, противпожарната инсталација со години не е 
сервисирана, а противпожарните скали за евакуација 
се затворени со непотребни предмети или се прегра-
дени. Проблем претставува и неинформираноста на 
граѓаните, кои не се свесни и доволно едуцирани за 
последиците од нефункционирање на овие сегменти 
во случај на пожар. Следниот чекор е средношколците  

 
да прават анкети за примарна противпожарна заштита 
со родителите, соседите, претседателот на куќен совет 
во зградата во која живеат. Согледувајќи ги состојбите 
во своето непосредно опкружување, тие ќе го пренесат 
своето знаење стекнато на оваа тема. 

„Според нас моделот за добра реализација на проектот  
е веќе поставен. Најмногу не радува дека со задовол-
ство е прифатен кај пожаникарите кои своето знаење го 
пренесуваат кај професорите, потоа тоа продолжува кај 
учениците кои своите искуства ги пренесуваат кај своите 
родители и соседи, за на крај да се постигне вистинската 
цел  да се направи противпожарно заштитена зграда и 
подготвени граѓани свесно и спремно да реагираат при 
првичен пожар“, додаваат од здружението.

Акцијата ги поттикна граѓаните во општина 
Карпош, надлежните институции и град 

Скопје на мобилизација за обезбедување на 
основна противпожарна опрема во објектите и 

едукација за нејзина употреба.

Преку едукација на децата за можностите 
во руралните средини ќе се зајакне свеста за 

производство на здрава и квалитетна храна за 
сите нас.

https://www.nasatezga.mk/
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Граѓанските организации како даватели на услуги за 
социјална и здравствена заштита

Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанското 
општество, на 6 април 2022 година ја одржа тематска 
седница посветена на обезбедувањето социјална и 
здравствена заштита на национално и локално ниво од 
страна на граѓанските организации. Покрај членовите 
на Советот, на седницата учествуваа и претставници на 
граѓански организации активни во оваа област. Седни-
цата е иницирана како резултат на мапирањето на ова 
прашање во актуелната Стратегијата за соработка со и 
развој на граѓанското општество и измените во новиот 
Закон за социјална заштита. 

Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на Здруже-
нието за еманципација, солидарност и еднаквост на же-
ните ЕСЕ зборуваше за студијата „Социјалната заштита 
во Македонија: регулатива и практика“ на Министер-
ството за труд и социјална политика (МТСП). Во неа, за 
периодот од 2015 до 2017 година се констатирани повеќе 
наоди: незначителен дел од буџетот на МТСП се доде-
лува на здруженијата за вршење на социјална зашти-
та, распределбата е нерамномерна, а најголем дел од 
средствата се доделуваат на едно здружение, недости-
гаат јасни критериуми за висината на средствата што се 
доделуваат, годишното финансирање на здруженијата 
создава несигурност кај давателот заради неизвесноста 
за продолжување на финансирањето итн. Таа истакна 
дека по усвојувањето на Законот за социјална заштита 
во 2019 година, лиценцирани се 43 даватели на социјал-
ни услуги. Граѓанските организации даватели на здрав-
ствена заштита на национално ниво се финансираат 
преку буџетот на Министерството за здравство по два 
основи: договорни услуги и трансфери кон граѓански 
организации. 

Во однос на обезбедување на социјална и здравстве-
на заштита на локално ниво клучни се планирањето на 
активностите за социјална заштита, вклучувањето на 
граѓанските организации како вршители на социјална 
заштита и реализирањето на планираната поддршка. 
Поради тоа, на иницијатива на ХОПС, подготвена е ана-
лиза за ГО како даватели на социјална и здравствена 
заштита на локално ниво „Граѓанските организации 
во обезбедување на социјална и здравствена зашти-
та на локално ниво“. Наодите покажуваат дека само 2 
општини имаат подготвено и усвоено повеќегодишен 

социјален план, само 3 од 16 општини не планирале да 
вклучат ГО како вршители на некој вид на активности 
од областа на социјалната заштита, а планираната под-
дршка за ГО на локално ниво не се реализира. На крајот 
потенцираше дека загрижувачки е фактот што под со-
цијална заштита некогаш се сметаат и нереални услуги 
за индивидуалци и одредени ранливи групи кои не се 
здруженија, како и моментот дека средствата кои што 
се алоцирани не секогаш се доделени и потрошени за 
соодветната намена. 

Андреј Сених од здружението „Заедно посилни“ сè фо-
кусираше на Програмата за заштита на населението 
од ХИВ инфекција, истакнувајќи дека според него, таа 
претставува уникатен пример на испорака на услуги од 
граѓанските организации. Во 2021 година, официјал-
но се опфатени 10.661 лице од клучните популации со 
основниот пакет на превенција. Дополнително се оп-
фатени 557 лица кои се лекуваат од зависност од дрога 
со услуги за психосоцијална поддршка, 130 лица кои 
живеат со ХИВ со услуги за психосоцијална и врсничка 
поддршка и 1271 лице опфатени со услуги за социјално 
и репродуктивно здравје. Според него, благодарение 
на овие услуги е постигната и одржана контролата на 
епидемијата на ХИВ кај две многу важни популации: 
лицата кои инјектираат дрога и сексуалните работници. 
Голем број од овие корисници се надвор од системот на 
здравствена заштита, а некои од нив се и лица без доку-
менти, па овие услуги за нив значат базичен пристап до 
здравствена заштита. Проблемите со кои се соочуваат 
се системски и произлегуваат од недостигот на компе-
тентно програмско менаџирање и немањето експерти-
за која ќе овозможи овие програми да функционираат 
оптимално. Дополнително, се надоврза дека одлуката 
за драстично кратење на овие средства од 40% за оваа 
година е уште еден показател за тоа. 

Во 2021 година, официјално се опфатени 10.661 
лице од клучните популации со основниот пакет 

на превенција

Овозможувачка околина 

https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90 %D0%97%D0%90 %D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90 %D0%A1%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90 %D0%9D%D0%90 %D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A2 .pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90 %D0%97%D0%90 %D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90 %D0%A1%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90 %D0%9D%D0%90 %D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A2 .pdf
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90 %D0%97%D0%90 %D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90 %D0%A1%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%90 %D0%9D%D0%90 %D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A2 .pdf
https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/6532/1/SOCIJALNA ZASTITA VO MKD so korica.pdf
https://repository.ukim.mk/bitstream/20.500.12188/6532/1/SOCIJALNA ZASTITA VO MKD so korica.pdf
https://hops.org.mk/graganskite-organizacii-vo-obezbeduvanle-na-socijalna-i-zdravstvena-zashtita-na-lokalno-nivo/
https://hops.org.mk/graganskite-organizacii-vo-obezbeduvanle-na-socijalna-i-zdravstvena-zashtita-na-lokalno-nivo/
https://hops.org.mk/graganskite-organizacii-vo-obezbeduvanle-na-socijalna-i-zdravstvena-zashtita-na-lokalno-nivo/
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Браво за сите што донираат!

На 09 јуни 2022, Конект на летната тераса на ЕВН го 
организираше донаторскиот кружок. Под мотото „При-
дружи се, испланирај, донирај!“ над 70 граѓани поттик-
нати од компаниите здружено донираа за три граѓански 
организации износ од 424.528 ден за иницијативи што 
долгорочно ја унапредуваат благосостојбата на граѓа-
ните и заедниците. 

Настанот покажа дека кога помалите донации ќе се 
здружат, филантропијата станува моќна алатка за вис-
тинско решавање на проблемите во општеството. Ко-
нект им благодари на сите граѓани и компании коишто 
се дел од донаторскиот кружок. Поддршката секојднев-
но расте и сите заинтересирани можат да донираат.

„Во овие две години живеевме во пандемија, сведо-
чиме на конфликти низ светот и се соочуваме со еко-
номска криза. Проблемите нè учат за силата на нашата 
поврзаност. Ова е време на негување филантропија, 
солидарност, обнова, нова енергија и инвестирање во 
решенија. Донирањето во граѓански организации што 
градат долгорочни промени е вистинска инвестиција во 
развојот,“ изјави Никица Кусиникова, извршна дирек-
торка на Конект.

На настанот се вклучија и компаниите ЕВН, Фармахем, 
Шпаркасе банка и Сава пензиско друштво коишто ве-
ликодушно ги поттикнаа граѓаните да донираат удвоју-
вајќи дел од износот.    

На настанот се донираше за три одбрани доверливи ор-
ганизации коишто ја заслужија поддршката од членови-
те на донаторскиот кружок и тоа: 

„Колектив Ветерница“ за филмот „Алиса“ што ќе го пра-
ви група деца со и без попреченост. Низ процесот де-
цата со попреченост стануваат главни ѕвезди, а нивната 

публика не вперува прст, туку силно аплаудира; 

„Национална мрежа против насилство врз жени и се-
мејно насилство – Глас против насилство“ за фонд што 
им помага и ги засолнува жените што се справуваат со 
насилство во итни ситуации и ќе подмирува медицин-
ски и правни услуги, храна, домување, едукација за нив-
ните деца итн.;

 „Центар за младински активизам Крик“ за летен камп 
кадешто ќе се здружат врсници со и без попреченост. 
Едни од други најдобро ќе научат и искусат дека разно-
ликоста е предност. 

Конект во периодот кој доаѓа ќе потпише договор за 
донација со организациите и ќе го следи нивното рабо-
тење, а со донаторите ќе одржува редовна комуникација 
и ќе ги информира за реализацијата и постигнувањата 
од нивната донација. Сите заинтересирани граѓани и 
компании можат да пристапат на донаторскиот кружок 
и да побараат совет директно во Конект на 02/3224 198 
или на konekt@konekt.org.mk за тоа каде паметно да ја 
вложат својата донација.

Настанот се одржува по трет пат и создава филантро-
пија на дело. Ова издание на кружокот се организира 
во рамки на проектот на УСАИД „Партнерства за дони-
рање“ спроведуван од Конект. Годишниот план за рабо-
та на Конект е поддржан од Цивика мобилитас

„Проблемите нè учат за силата на нашата 
поврзаност. Донирањето во граѓански 

организации што градат долгорочни промени 
е вистинска инвестиција во развојот,“ изјави 

Никица Кусиникова.

За практичниот дел од функционирањето на системот 
зборуваше Софија Спасовска од Министерството за 
труд и социјална политика се осврна. Таа истакна дека 
системот на социјална заштита постојано се менува, што 
значи дека системот ги следи потребите на граѓаните и 
нивните специфични социјални потреби, а вклученоста 
на ГО, МТСП ја предвидело уште во 2004 година. 

Никица Кусиникова истакна дека отворањето на оваа 
тема е мошне значајно и предложи во рамките на Ра-
ботната група за реформа на системот за државно фи-
нансирање да се формира подгрупа која ќе дискутира 
по ова прашање и ќе излезе со препораки за подобру-
вање на системот. 

Констатирани проблеми: 1. мал дел од буџетот 
на МТСП се доделува на ГО за вршење на 

социјална заштита; 2. распределбата е 
нерамномерна; 3. нема јасни критериуми 

за висината на средствата; 4. годишното 
финансирање на ГО создава несигурност кај 

давателот итн.
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Граѓанското општество во Западен Балкан и Турција е 
поважно од кога и да е за процесот на интеграции во ЕУ

Во име на Европската Комисија, Генералниот дирек-
торат за соседство и преговори за проширување (DG 
NEAR), проектот на ЕУ ТАКСО 3 организираше Форум 
на граѓанското општество на ЕУ и Западен Балкан и Тур-
ција на 8 и 9 јуни 2022 година во Скопје. Ова е прв пат 
да се организира Форумот откако почна пандемијата 
предизвикана од Ковид-19. 

Високи претставници на Европската комисија, Деле-
гацијата на ЕУ, владите и различни претставници од 
граѓанските организации присуствуваа на Форумот 
и тоа 120 во живо, а 100 го следеа онлајн. Во светло на 
последниот драматичен развој во Европа, пандемијата 
предизвикана од Ковид-19 и воената агресија на Русија 
врз Украина, Форумот обезбеди можност за подобро 
разбирање на предизвиците и можностите во регионот 
и улогата на граѓанското општество во помагањето и од-
говорот.

Главната цел на Форумот беше да ги објави ревидирани-
те Насоки на ЕУ за поддршка на граѓанското општест-
во во регионот на проширување (2021-2027) и Анек-
сот Б – забелешки за објаснување на Насоките. Овие 
Насоки ги поставуваат целите на поддршката на ЕУ за 
граѓанското општество, обезбедуваат алатка за владите 
за подобрување на соработката со граѓанското општест-
во и помагаат за мерење на напредокот кон оствару-
вање на условите за интеграциите во ЕУ. Во периодот 
2014-2020, преку Програмата за граѓанското општество 
и медиумите, ЕУ обезбеди околу 330 милиони евра за 
поддршка на граѓанското општество додека планира-
ниот износ за периодот 2021-2023 е 218 милиони евра. 
Насоките ќе помогнат да се процени влијанието на оваа 
поддршка од ЕУ.

Михаела Матурела (Ms Michela Matuella) в.д. Директор 
на Директоратот за Западен Балкан во DG NEAR рече: 

„Западниот Балкан останува приоритет за ЕУ и ЕУ оста-
нува целосно ангажирана во унапредувањето на проце-
сот на пристапување во ЕУ. Во оваа рамка, граѓанските 
организации се клучни партнери. Сите вклучени чини-
тели треба да работат со споделена визија на тоа како 
може да се оптимизира улогата на граѓанското општест-
во. Токму тука се појавуваат „Насоките на ЕУ за поддрш-
ка на граѓанското општество во регионот на проширу-
вање 2021-2027“ кои беа објавени. Посебен фокус треба 
да се стави на ангажирање на помладата генерација во 
работата, за да им се овозможи да го направат регионот 
атрактивно место за живеење, водење бизнис и оства-
рување на нивните амбиции“.

Холгер Шроедер (Holger Schroeder), Раководител на 
оддел за регионални програми за Западен Балкан, еко-
номски инвестициски план во DG NEAR изјави: „Регио-
нот на проширување и процесот на интеграција во ЕУ 
има потреба од силно и енергично граѓанско општество 
кои придонесува во неопходните реформи, помага во 
вклучувањето на граѓаните и поддршката на економија-
та, социјалната и политичката трансформација на реги-
онот.“

Бојан Маричиќ, Заменик премиер задолжен за европ-
ските интеграции во Владата на РСМ рече: „Силно и 
развиено граѓанско општество во никој случај не тре-
ба да се доживува како закана за која било влада, туку 
треба да се прифати како додадена вредност за развојот 
на демократските процеси во земјата. Ревидираните 
Насоки на ЕУ за поддршка на граѓанското општество 
во регионот на проширување 2021-2027 обезбедуваат 
цврста основа за тоа како сите ние, владата и јавните ин-
ституции можеме дополнително да го зајакнеме нашето 
партнерство и да воспоставиме структурен дијалог за да 
работиме во интерес на граѓаните“.

Во заклучокот, улогата на граѓанското општество е пова-
жна од кога и да е. Потребно е граѓанско општество од 
регионот на проширување да го следи влијанието, да ги 
редуцира дезинформациите, да ги дефинира интереси-
те на маргинализираните заедници и да го одржи фоку-
сот на долгорочните предизвици.

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

изнајдат начини тие да се надминат.

https://tacso.eu/wp-content/uploads/2022/06/EU-Guidelines-for-Support-to-Civil-Society-in-the-Enlargement-region-2021-2027-1.pdf
https://tacso.eu/wp-content/uploads/2022/06/EU-Guidelines-for-Support-to-Civil-Society-in-the-Enlargement-region-2021-2027-1.pdf
https://tacso.eu/wp-content/uploads/2022/06/Annex-B-Explanatory-Note-on-the-Guidelines.pdf
https://tacso.eu/wp-content/uploads/2022/06/Annex-B-Explanatory-Note-on-the-Guidelines.pdf
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„Меѓаши“ го трасира и оди патот на светско детско движење 
веќе 30 години

Првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ во април 
оваа година го прослави својот 30 роденден. Три деце-
нии активна борба за развивање и јакнењето на граѓан-
ската свест за детските права. „Меѓаши го сруши молкот 
за детските страдања, особено за физичката, сексуална-
та и економската злоупотреба на децата, откривајќи во 
јавноста повеќе случаи на злоупотреби и директно анга-
жирајќи се за воспоставување поефикасни механизми 
за заштита на децата“, вели авторката на Монографијата 
издадена во чест на јубилејот. 

Јубилеите се време за сеќавање на почетоците. „Усло-
вите кога започнавме со помош и поддршка на деца-
та погодени од војната во поранешна Југославија беа 
тензични“, се сеќаваат Гордана Пирковска Змијанац и 
Драги Змијанац. Двајцата имале силна желба да спасат 
и помогнат на што е можно повеќе бегалци кои доаѓале 
по копнен и воздушен пат. Како волонтери, без никак-
во слично искуство, деноноќно помагале и заедно со 
десетици други волонтер(к)и ги сместувале во прифа-
тилишта и кампови околу Скопје, обезбедувале храна и 
средства за хигиена од разни донатори од земјата и од 
странство, лекови, средства за образование на децата, 
помагале со се што можеле.

На 12 април 1992 година, Гордана и Драги се сеќаваат 
дека тргнале кон МТВ за да упатат апел на солидарност, 
за помош и згрижување на децата погодени од војната. 
Уредникот на вестите со тешко срце и дозволил на Гор-
дана „во 30 секунди да каже се што има да каже“.  Апе-
лот стигна до македонските граѓани, а телефонот не 
престана да ѕвони, луѓето сакаа да ги згрижат децата од 
Босна и Херцеговина во своите домови, се сеќаваат тие. 
Тоа била вистинска солидарност и хуманост на дело, тоа 
бил и почетокот на „Меѓаши“, тогаш како неформална 
граѓанска иницијатива. 

По првите хуманитарни одговори на кризата, „Меѓаши“ 
ја проширува својата работа на заштита на детските 
права. Тие се особено горди на нивниот СОС телефон 

за деца и млади кој е вос-
поставен во 1993 година и 
на кој се регистрирани по-
веќе од 20.000 повици. 

Детските работилници 
долго беа место каде деца-
та со различно потекло ја 
развиваа својата креатив-
ност и фантазија. Повеќе 
од 2.000 деца ги посету-
вале бесплатните детски 
работилници, повеќе од 
500 деца биле опфатени 

во летните кампови, а околу 8 500 деца се зачлениле во 
„Меѓаши“. 

Тимот на „Меѓаши“ многу посветено работи и на пра-
шањата на трговија со деца, сексуална злоупотреба, 
деца без документи, деца на улица, мировно образова-
ние итн. „Меѓаши“ е школо за многу млади кои својата 
кариера ја започнале како волонтери во Амбасадата. 
Низ активностите поминале повеќе од 1.300 волонтери. 

Денес, „Меѓаши“ е една од организациите што граѓа-
ните најмногу ја препознаваат, но и посветена парт-
нерска организација на бројни граѓански организации 
и иницијативи, мрежи, јавни институции, медиуми и 
компании од земјава и од странство. Не било лесно да 
се трасира патот на новото светско детско движење во 
Македонија, но „Меѓаши“ успеа! 

Јубилеи

Во „Меѓаши“ се особено горди на нивниот СОС 
телефон за деца и млади кој е воспоставен во 

1993 година и на кој се регистрирани повеќе од 
20.000 повици

Повеќе од 2.000 деца ги посетувале 
бесплатните детски работилници, повеќе од 
500 деца биле опфатени во летните кампови
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Прво па женско: 10 години будни!

Десет јубилејни години „Прво па женско“ (ППЖ), фести-
вал за феминистичка култура и акција, кој потсетува на 
истрајноста на феминистичкото движење и ја потврдува 
неговата феминистичка визија за слобода и трансфор-
мирачка моќ на оние на маргините. Овогодинешниот 
слоган „Горди будни“ освен што го отсликува постојано-
то дејствување во културата и активизмот, исто така гра-
ди паралела и со феминистичкото и женско движење на 
овие простори во годините наназад. Јубилејот исто така 
е и деценија на соработки и нови вмрежувања. 

Тоа е практиката и суштинското значење на фестивалот 
за ППЖ затоа што само на тој начин заеднички дејству-
ваме за градење на заедници кои придвижуваат, велат 
од Tiiiit! Inc., и додаваат: „Колку што претставува одбе-
лежување на еден ретроспективен преглед во минато-
то, толку е и повик за нови борби, нови начини на отпор 
и борба против патријархалните норми, практики и тес-
ниот светоглед - најчесто оправдани како „природниот 
ред на нештата“. 

Прославата на јубилејното издание е поделена на два 
дела: пролетно будење со богата говорна програма, а на 
есен ќе понудат визуелна програма за сечии будни очи. 
Фокусот на првиот дел од фестивалот беа хуморот и сати-
рата. Од Tiiiit! Inc. објаснуваат дека дискусијата околу ху-
морот во рамките на феминистичката борба не е ништо 
ново. Напротив, веќе со години наназад се зборува за не-

оспорната субверзивна моќ која се раѓа од феминис-
тичката комедија. Настрана класичните концепти и 
модели на комедија, социјалните мрежи, особено Тик-
Ток, пласираат нови и свежи начини на кои се исмева 
мизогината чума во сајбер (cyber) просторот. Оттука, 
потребата да се прошири ваквата дебата на овој тип фе-
министичка критика се чини како логичен следен чекор 
во приказната за Прво па женско. Како дел од програ-
мата на фестивалот оваа година се одржа гала настанот 
ПичПрич – All Stars на тема „Цепки“ и првиот феминис-
тички стенд-ап. „Се потрудивме годинешната програма 
да ја отсликува заложбата за окупирање на овој „маш-
ки клуб“ и да ја преиспитаме функцијата на хуморот во 
општествени рамки, од гледиште на исмеаните“, додава-
ат од здружението. Како резултат на ваквите правила на 
игра, раскажувачите се осврнаа на истрошени и трома-
ви хехенца на штаки, коишто лакомо си го чуваат своето 
место помеѓу јавноста и будно сонуваат за враќање во 
славното минато кога „никој не се вреѓаше од вицови“. 

Феминистичкото движење продолжува и во годините 
кои доаѓаат, а на есен проследете го и вториот, визуелен 
дел од Прво па женско: 10 години будни!

Прво па женско е повик за нови борби, 
нови начини на отпор и борба против 
патријархалните норми, практики и 

тесниот светоглед - најчесто оправдани како 
„природниот ред на нештата“.

Фокусот на јубилејното издание на 
фестивалот Прво па женско е субверзивната 
моќ на хуморот, посебно имајќи го предвид 

традиционалното исклучување на женските 
гласови од полето на смешното и честото 

исмевање со „типично женските“ искуства.



ВЕСТИ
ОД ЦИВИКА

МОБИЛИТАС
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Поголема солидарност и соработка во секторот за 
поттикнување промени – апел од годишната средба за 
вмрежување на Цивика мобилитас 

„Заедно со здружени сили, тоа е најдобриот начин за 
поттикнување промени. Треба да дискутираме, да пре-
говараме, а тоа бара многу време. Но, мора да го напра-
виме тоа во име на граѓанскиот сектор“, рече Вероник 
Улман, Амбасадорка на Швајцарија во Северна Ма-
кедонија, во своето обраќање на Средбата за вмрежу-
вање на Цивика мобилитас. Таа ги охрабри присутните 
115 претставници од граѓанските организации да се 
вмрежуваат, да направат заеднички програми и стра-
тегии за пристап кон важните прашања за секторот. Ам-
басадорката Улман побара од граѓанските организации 
да ги преточат направените анализи во акции. „Конку-
ренцијата е добра, но кога е во прашање повисока цел, 
треба да се здружат силите“, додаде таа.

Токму тоа беше и целта на Средбата за вмрежување која 
се одржа од 4 до 6 мај 2022 година во Охрид, а на која 
присуствуваа 83 организации, актуелни и поранеши 
грантисти на Цивика мобилитас. Учесниците преку ра-
бота во групи, пленарни сесии и дебати разговараа за 
секојдневните предизвици и потреби со кои се соочува-
ат а кои се однесуваат на околината за нивно заедничко 
дејствување, на соработката, на ангажманот, финанси-
ите итн. 

Лилјана Јоноски од Рурална коалиција се осврна на 
регионалниот и локален развој во нашата земја. „Др-
жавата сама не вложува доволно во локалниот и реги-
оналниот развој, па тоа се рефлектира на сите области. 
Потребно е да ги пренесеме знаењата и вештините на 
локално ниво. Треба да ја зајакнеме соработката не 
само меѓу нас, туку и меѓу нас и општините. Тука може-
ме да го бараме излезот за институционализација. Ни 
фали видливост“, вели Јоноски. Владо Караев од Здру-
жението на граѓани „Рубикон“, се осврна на конституен-
тите на нивната организација, децата и младите, пред 
се припадници на ранливите категории како и надлеж-
ните институции. „Во областа во која работиме, превен-
цијата е важна работа, мораме да ги видиме актерите 
и да ги извадиме проблемите на површина. Бидејќи 
институциите не реагираат, решивме да ги земеме за 
партнери“, додава Караев. За маргинализираните групи 
во општеството зборуваа и Бојан Павловски од Заедно 
посилни, Далиборка Златева од Здружение на лица со 
церебрална парализа и други попречености од Велес, 
Звонко Шаврески од Полио Плус кои се согласија дека 
социјалната заштита треба да се спушти на локално 
ниво – непосредниот контакт и комуникацијата со луѓе-
то дава резултати, но, останува прашањето, дали со тоа 
што граѓанските организации ја пополнуваат празни-
ната настаната од недостатокот на ангажман на инсти-
туциите, всушност се алиментира државата? Присутни-

те се согласија дека граѓанските организации треба да 
бидат гласни и присутни во јавноста, да има повеќе на-
стани за комуникација со претставници од институции-
те, да ги едуцираат граѓаните, но и луѓето во секторот за 
поголема ефикасност.

На настанот беа презентирани и резултатите од ис-
тражувањата „Проценка на корисници“ и „Индекс на 
граѓански организации“. „Резултатите покажуваат дека 
надворешните перцепции се подобри од внатрешните. 
Веројатно тоа што сме покритични влијае и на нашата 
самокритика“, истакна Александар Кржаловски, Нацио-
нален лидер на тимот на Цивика мобилитас и директор 
на МЦМС.  Според него, резултатите покажуваат дека 
треба да излеземе од нашите кругови и да се посветиме 
на приоритетните барања на граѓаните. 

Учесниците на Средбата го потенцираа и предизвикот 
за одржливост на граѓанските организации, ставајќи 
акцент на локалните здруженија кои многу потешко до-
биваат поддршка или често не се конкурентни на дел од 
повиците. „Се обидуваме да најдеме начини за да про-
должиме да ги нудиме нашите сервиси. На малите ор-
ганизации им требаат институционални грантови – да 
се поддржат на 2-3 години па да видиме како ќе се раз-
виваат“, предложи Христина Здравеска од  Здружение 
СТАНИЦА П.Е.Т. од Прилеп. Сајмон Форестер, меѓуна-
роден експерт на програмата, во сесијата за одржливост 
на организациите, се осврна на различни модели кои се 
применуваат во други земји. Преку конкретни примери 
беше насочена дискусијата на некои алтернативни на-
чини за финансирање. 

Во своите коментари за време на Средбата, учесниците 
ја истакнаа институционалната поддршка која им овоз-
можила да направат навистина добри поместувања во 
организацијата. На некои од нив, Цивика мобилитас 
им овозможила да научат многу нови работи, покрај 
задоволството да се работат на идејата која ја замисли-
ле. На малите организации, едукацијата обезбедена од 
програмата била од исклучителна важност. Ова се дел 
од споделените искуства за поддршката од Цивика мо-
билитас. 

Средбата беше искористена за конкретизирање на 
предлозите за следната, завршна фаза на оваа најголе-
ма програма за поддршка на граѓанското општество во 
Северна Македонија. 
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