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Охрабрувачки ми прозвучеа дел од резултатите од по-
следната анкета на МЦМС „Општествена одговорност 
на граѓаните“, особено делот кој покажува дека има 
пораст во членството на граѓанските организации. По-
датоците велат дека повеќе од 1/3 од граѓаните кажале 
дека членуваат во некоја организација. Од нив, по-
веќе се активни (20,7%) отколку неактивни (16,2%). Би 
рекол некој дека не е значајна бројка, ама споредено 
со ситуацијата во 2010 година, кога вкупното членство 
било 24,6%, а активни (9,5%) биле помалку од неак-
тивни (15,1%), промената е видлива.

Како граѓански организации, веруваме дека она што 
го правиме и резултатите што ги постигнуваме, влија-
еле на одлуката на граѓаните да се вклучат во нашата 
работа. Можеби граѓаните не одбрале постоечка орга-
низација, можеби на основа на нивните интереси ре-
шиле да основаат ново здружение и на тој начин мо-
билизирале свои сограѓани или пријатели со намера 
да стигнат до посакуваната промена. Во овие бројки 
не спаѓаат граѓаните кои се активираат преку нефор-
мални иницијативи. Формално или неформално, ва-
жно е дека на некој начин решиле да го артикулираат 
нивниот интерес за промени.

Но зошто толку ни е важен граѓанскиот активизам и 
активните граѓани? Веројатно затоа што се неизоста-
вен дел на секоја промена кон која се стремиме. Оние 
со искуство велат дека активист се станува кога ќе раз-
береш дека нема кој ако не го направиш ти. А за да 
стигнат до целта, мораат да бидат оптимисти, да бидат 
отворени да учат и да имаат силна волја да придоне-

сат. Граѓанскиот активизам е сериозна работа и бара 
многу време и волја. Но она што е особено важно да 
разбереме, дека активизмот не е нешто што се случу-
ва само на улица. Навистина, таму најмногу се слуша, 
но, тој се случува и дома, во канцеларија, на кафе со 
пријателите и секаде каде што имаме прилика да ја 
придвижиме промената. Не треба да се грижиме ако 
на почетокот сме малубројни. Движењата кои напра-
виле промени исто така почнале со неколку поединци 
кои работеле посветено и знаеле како да ги мобилизи-
раат останатите за да се направи притисок и да се слу-
чи промената.

Носечката тема на овој број на Граѓаните за промена 
е граѓанскиот активизам или ангажман. Го следиме 
низ неколку текстови и области каде нашите собор-
ци од секторот сакаат да направат промена без раз-
лика дали станува збор за здравје, животна средина, 
поддршка на семејства кои живеат во сиромаштија, 
родови прашања или нешто друго. Покрај тоа, погле-
днете ги и текстовите во другите теми на магазинот, 
граѓанското учество, соработката и овозможувачката 
околина.  

Во духот на активизмот, имајте на ум дека нови 
граѓански активисти треба да создаваме сите. Тоа се 
оние кои ќе ја продолжат борбата за работите за кои 
денес се бориме. 

Пријатно читање! 
Гонце Јаковлеска 

Национален координатор на  
Цивика мобилитас за ИКО
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Граѓани и претставници на граѓански организации се 
сретнаа со локалните инспекциски служби од Струга, 
Свети Николе, Куманово, Велес и Крива Паланка. За 
време на информативните денови, општинските ин-
спектори, кои се клучни за почитување на редот и за-
коните во општините, на почетокот на јули ги отворија 
вратите за граѓаните.

Граѓаните имаа можност да разговараат со општинските 
инспектори, да се запознаат со нивните надлежности, 
да ги споделат проблемите со кои се соочуваат, како и 
да се информираат за начинот на кој може да пријават 
проблем и да побараат инспекциски надзор. Од дру-
га страна, инспекторите имаа прилика да ги појаснат 
своите надлежности, фазите на постапките и комуника-
цијата со граѓаните, како и да одговорат на конкретни 
прашања од областите на комуналната и градежната 

област, животната средина и други области од јавен ин-
терес.

Главниот заклучок од овие средби е дека граѓаните тре-
ба да соработуваат со локалните инспекциски служби и 
заеднички да вложуваат напори за решавање на про-
блемите и предизвиците во локалната заедница, во ин-
терес на подобри услуги и задоволување на потребите 
на сите.

Инфо деновите се одржаа во неколку општини во рамки 
на проектот „Локални инспекциски служби во интерес 
на граѓаните“, кој го спроведува НВО Инфоцентар од 
Скопје со партнерските организации, Центарот на за-
едницата на општина Струга и Регионалниот центар за 
соработка „Спектар“ од Крива Паланка со поддршка на 
програмата Цивика мобилитас.

Серија инфо- средби „Запознај го твојот инспектор“

Дарувај срцевина – дарувај живот! 

Граѓани и претставници на граѓански организации се 
сретнаа со локалните инспекциски служби од Струга, 
Свети Николе, Куманово, Велес и Крива Паланка. За 
време на информативните денови, општинските ин-
спектори, кои се клучни за почитување на редот и за-
коните во општините, на почетокот на јули ги отворија 
вратите за граѓаните.

Граѓаните имаа можност да разговараат со општинските 
инспектори, да се запознаат со нивните надлежности, 

да ги споделат проблемите со кои се соочуваат, како и 
да се информираат за начинот на кој може да пријават 
проблем и да побараат инспекциски надзор. Од дру-
га страна, инспекторите имаа прилика да ги појаснат 
своите надлежности, фазите на постапките и комуника-
цијата со граѓаните, како и да одговорат на конкретни 
прашања од областите на комуналната и градежната 
област, животната средина и други области од јавен ин-
терес.
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Домашни и странски говорници и активисти беа дел 
од годинешниот „ENGAGE 2022“ во Куршумли Ан, каде 
презентираа лични инспиративни приказни за тоа како 
алармираaт за проблеми во животната средина, како 
е да се известува од војна, како медиумите можат да го 
променат јавниот наратив за општествени и егзистен-
цијални проблеми, но и како младите можат да изградат 
успешен старт ап од своето хоби.

Она што ги поврза сите говорници е потребата од акти-
визам, одговорност или ангажирање на различно ниво 
во заедницата. Ана Чоловиќ Лешоска од „Еко-свест“, 
воедно добитник на  престижната награда „Голдман“, 
раскажа дека започнале како група ентузијасти со идеја 
да го размрдаат општеството, да се зборува за прашања 
за животната средина. Со време, рече таа, сфатиле дека 
не е доволно само да се биде на улица, туку треба да се 
направи и притисок внатре во институциите, а истовре-
мено да се работи на еко-едукација уште од мали нозе.

Новинарката Кристина Атовска, известувач од војната 
во Украина, зборуваше за потребата новинарите да се 
ангажираат во следење и прикажување на реалните 
состојби од терен.

„Новинарот е коректор на власта и гласот на народот. А, 
ниту еден не е поважен на оние луѓе што се будат со тенк 
во дворот. Јас бев единствениот наш новинар што беше 
таму, што многу кажува и е голема критика за цела држа-
ва“, рече таа, додавајќи дека за нејзиното известување 
од фронтот била потребна и психофизичка спремност за 
се’ она што ја чекало на терен.

За улогата на медиумите зборуваше и Беса Лучи, осно-
вачка на независната медиумска организација „Косово 
2.0“. По независноста на Косово, недостасувала вистин-
ска јавна дискусија. Оттука, во 2010 го формирале „Ко-
сово 2.0“, откако постојано до нив стигнувале голем број 
приказни од маргинализирани или загрижени граѓани. 
Таа смета дека е важно да постои простор за младите 
или маргинализираните да ги објават своите проблеми, 
а потоа тоа да се рефлектира како дискусија во општест-
вото.

Потребата од јавни дискусии ја начна и Марко Михаи-
ловиќ, директор на „Pride Society“, координатор на Ев-
ропрајдот што се одржуваше во Белград. „Домаќини 
на Европрајд се големи европски градови. Сакавме да 
го привлечеме вниманието кон Белград и Западниот 
Балкан за да ги посочиме проблемите со кои се соочува 
овдешната ЛГБТИ+ заедница и да повикаме на реше-
нија. Она што се случи во Белград не беше Парада, туку 
покажа колку е голема стигматизацијата во овие прос-
тори. Во овие 5-6 месеци доживеавме говор на омраза, 
непреземање активности од институциите, доживеавме 
многу дезинформации, многу дехуманизација“, рече 
тој. 

Никола Велковски, пак, зборувајќи за влијанието и 
можностите на технологија, ја раскажа успешната при-
казна за неговата фирма „Howitzer“. Почетоците ги има 
во 2020 година за време на короната, но тоа не ги спре-
чило да ги поминат сите препреки и да продолжат да 
бидат амбасадори на младите и на претприемништвото.

Во организација на Радио МОФ и Младински образо-
вен форум, „ENGAGE 2022“ овозможи простор за првиот 
инклузивниот хор на „Колектив Ветерница“ и „Трисо-
мија 21“, додека  активистот и водител на емисијата „Јас 
сум Цако“ – читаше своја поезија. Исто така, публиката 
на овогодишното издание можеше да учествува и на не-
која од работилниците за дизајн на облека, креирање 
алки и уметност преку стикери.

ENGAGE 2022 – Простор за активистите

Она што ги поврзува говорниците на ENGAGE 
2022 е потребата од активизам, одговорност 

или ангажирање на различно ниво во 
заедницата

Главниот заклучок од овие средби е дека граѓаните тре-
ба да соработуваат со локалните инспекциски служби и 
заеднички да вложуваат напори за решавање на про-
блемите и предизвиците во локалната заедница, во ин-
терес на подобри услуги и задоволување на потребите 
на сите.

Инфо деновите се одржаа во неколку општини во рамки 
на проектот „Локални инспекциски служби во интерес 
на граѓаните“, кој го спроведува НВО Инфоцентар од 
Скопје со партнерските организации, Центарот на за-
едницата на општина Струга и Регионалниот центар за 
соработка „Спектар“ од Крива Паланка со поддршка на 
програмата Цивика мобилитас.



6   ГРАЃАНИТЕ ЗА ПРОМЕНА

Жените зборуваат и менуваат - Годишна средба на 
Женскиот кружок

Од 13 до 15 јули во Струга, се одржа годишната средба на 
Женскиот кружок, група од 80 граѓанки и активистки од 
50 села, населби и женски организации од 11 општини и 
Скопје. Групата е посветена на откривање, користење и 
ширење на гласот на жените од заедниците и здружено 
влијание врз работата и одлуките на локалните власти.

За време на годишната средба, учесничките се вмре-
жија и разменија искуства од примената на теренски 
пристап за зајакнување на жените. Тие ги споделуваа 
специфичните пристапи во зајакнувањето и организи-

рањето на женскиот глас и застапувањето на родово- 
свесни политики пред локалните власти. Исто така, за 
време на средбата беа поставени темелите на страте-
гијата за Женскиот кружок.

Овој кружок претставува платформа за градење на ло-
кален женски активизам преку дружење, споделување 
искуства и едукација за граѓанско учество во облику-
вањето на политиките за подобар квалитет на живот за 
сите во локалните заедници. 

За првпат  во Гевгелија се селектира биоразградливиот 
отпад

Благодарение на Здружението „Чејнџмејкерс“, општина 
Гевгелија ќе започне со селектирање на биоразградли-
виот отпад во домаќинствата кој ќе се преработува во 
висококвалитетно ѓубриво. Проектот за одржливо по-
стапување со храната и животната средина беше про-
мовиран на 15 септември на трибината која се одржа во 
Градскиот пазар во Гевгелија. 

Првата активност опфати поставување означен кон-
тејнер за собирање на биоразградливиот отпад во 
градскиот пазар, како и дистрибуција на бесплатни 
кофи за селекција на органскиот отпад. На овој начин 
се преминува кон одржливо постапување со отпадот, 
намалување на количината отпад која секојдневно ја 
создаваме, како и создавање хумус преку процесот на 
компостирање. 

Од Здружението веќе подолго време укажуваат дека 
квалитетниот хумус се увезува по цена која надминува 
10 денари за литар и дека далеку поодржлива опција е 
тој да се произведува локално, со можност за продажба 
во земјава и странство. Заради отсуството на селекција 
во земјава, тешко е да се каже колкави се количините на 
органски отпад, ама на пример во Источна Европа, меѓу 
40% и 60% од комуналниот отпад е органски. Ваквите 
податоци го зголемува потенцијалот за преработка и 
за создавање хумус. Од друга страна, неселектираниот 

комунален отпад завршува на депониите и претставува 
опасност како потенцијален извор на зарази, загаду-
вање и пожари. 

„Горди сме на нашите сограѓани“, велат од Здружение-
то и додаваат дека очекувале дека ќе биде тешко да се 
оствари соработка со жителите и со продавачите на 
пазарот но, биле изненадени од интересот на луѓето. 
„Поединечно ги известивме продавачите на градскиот 
пазар, како и жителите затекнати на пазарот за нови-
от начин на постапување со отпадот. Нашите насоки и 
укажувања беа прифатени, со мали исклучоци. Ваквиот 
резултат ни дава уште посилна волја и верба за спрове-
дување промени во нашата општина“, вели Костадин 
Карев од „Ченџмејкерс“. 

Проектот го спроведуваат во соработка со ЈПКД „Кому-
налец“ од Гевгелија, а финансиски е поддржан од Циви-
ка мобилитас.
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По повод почетокот на новата учебна година, Првата 
детската амбасада на светот Меѓаши го започна вториот 
дел од акцијата за поддршка на семејства кои живеат во 
сиромаштија.

Нивната акција започна на платформата ECrowd.mk, 
каде беше препознаена и поддржана од страна на голем 
број граѓани. При тоа, беа обезбеди 62.600 денари за 
набавка на прехранбени и хигиенски производи. Вед-
наш по завршувањето на акцијата за генерирање сред-
ства, свој придонес дадоа и претставници на Комисија-
та за хартии од вредност од каде пристигна донација 
во училиштен прибор, магионичарот Кристиан Шопов 
преку донација на дополнителен пакет со прехранбени 
и хигиенски производи, како и младенците Деспина и 
Синиша кои на својата свадба ги поттикнале своите гос-
ти да донираат училиштен прибор наместо цвеќе.

Во хуманата акцијата се приклучи и компанијата ЕЛС 
Логистик Сервис која изврши бесплатна достава на 
првите 30 пакети за 10 семејства кои живеат во Крато-
во, Куманово, Гостивар, Прилеп, Штип, Берово, Струга, 
Битола, Струмица и Злетово. Покрај тоа, магионичарот 
Кристијан се приклучи во делењето на преостанатите 
12 пакети во скопските населби Лисиче, Усје, Пинтија, 
Аеродром, Автокоманда, Топанско поле, Шуто Оризари, 
Карпош и Хром.

Од „Меѓаши“ велат дека иако нивната донаторска ак-
ција заврши успешно, поддршката за овие семејства во 
ризик не треба да запре. Напротив, потребно е да се нај-
дат долготрајни решенија за условите во кои се наоѓаат. 

Акција на „Меѓаши“ за поддршка на семејствата кои 
живеат во сиромаштија

Мачињата се најдобра терапија 

Замислете си кафуле во кое можете да уживате во 
друштвото на неколку мачиња и притоа да бидете дел 
од т.н. „кити терапија“. Заинтересираноста за оваа мож-
ност ја тестираше здружението „Ејнџелкетс“ преку мал 
социјален експеримент. Учесниците во експериментот 
носеа слушалки за намалување на бучавата и во одре-
ден временски период имаа можност да се дружат и га-
лат со главните терапевти - мачињата Енди и Бела. 

Веднаш по ова искуство, учесниците ги изразија пози-
тивните ефекти од терапијата со мачиња. Според нив, 
мачињата им пренеле позитивна енергија и се чувству-
ваат многу посреќно отколку кога пристигнале. „Мис-
лам дека на Скопје му фали вакво место “, рече една од 
учесничките.

https://www.facebook.com/ecrowdmk/
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Одбележан 100-тиот Меѓународниот ден на задругите

Во организација на Македонската асоцијација на 
земјоделски задруги (МАЗЗ), а со поддршка на Минис-
терството за земјоделство, шумарство и водостопанство 
и програмата Цивика мобилитас, на 2 јули во с. Муста-
фино, Свети Николе, свечено се одбележа овогодинеш-
ниот 100-ти по ред јубилеен Меѓународен ден на задру-
ги на тема „Задругите градат подобар свет!“.

„Задругите се единствениот модел на претпријатија 
со глобално договорени принципи што се потпираат 
на основа на споделени етички вредности“, рече Суза-
на Димитриевска, претседателка на МАЗЗ. Таа додаде 
дека искуството покажало како задругите се покажале 
натпросечно поотпорни на кризи. „Тие поттикнуваат 
економско учество, се борат против деградацијата на 
животната средина и климатските промени, генерираат 
добри работни места, придонесуваат за безбедност на 
храната, го задржуваат финансискиот капитал во локал-
ните заедници, градат ланци на етички вредности и, со 
подобрување на материјалните услови и безбедност на 
луѓето, придонесуваат за позитивен мир.“

Покрај свеченото отворање, на програмата беше панел 
дискусија на која се споделија препораки за надмину-
вање на предизвиците во задругите; а во изложбениот 
дел, 20 земјоделски задруги го презентираа и промови-
раа своето производство.

Целта на одбележување на Меѓународниот ден е да се 
зголеми свеста за задругите и да се промовираат успеси-
те и идеалите на движењето на меѓународната солидар-
ност, економската ефикасност, еднаквоста и светскиот 
мир.

Граѓански учествоСпоред досегашните истражувања, контактот со ма-
чиња овозможува многу терапевтски придобивки за 
луѓето, меѓу кои: подобро срцево здравје, намалување 
на стрес и болка, посилен имунолошки систем, нама-
лени симптоми на анксиозност и депресија, намалени 
чувства на осаменост итн.

Кафулињата со мачиња се одлична можност за љубите-
лите на мачиња да уживаат во опуштена средина и оп-
кружување без стрес. Ваквото искуство може да биде од 

голема полза особено за оние кои не можат да си доз-
волат да чуваат мачиња во домашни услови, а од друга 
страна, ваквата околина им овозможува на мачињата 
да се спасат од еутаназија и да најдат дом преку нивно 
згрижување, социјализација и повторно вдомување. 

Проектот „Преку граѓански активизам до системски ре-
шенија за бездомните мачки“ е поддржан од програма-
та Цивика мобилитас.
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Граѓански учество

Трета национална дебатна анкета – Граѓаните очекуваат 
изборни реформи

Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ) во со-
работка со Центарот за делиберативна демократија од 
Универзитетот Стенфорд од САД ги презентираа резул-
татите од третата Национална дебатна анкета кои потоа 
беа дискутирани со пратениците и експертската јавност.

Граѓаните досегашните избори и изборни реформи ги 
оценија со средна оценка, а резултатите од анкетата по-
кажуваат дека е потребно вклучување на пошироката 
јавност во дијалогот за изборните реформи. Национал-
ната дебатна анкета покажа дека граѓаните очекуваат 
изборни реформи, но сметаат дека тие не треба да се 
случуваат итно и непосредно пред избори.

Пратениците и експертите кои работат на прашањата 
поврзани со изборите го поздравија процесот на де-
батна анкета и информирањето пред правењето на де-
батата. Исто така, укажаа на потребата од ревидирање 
на граѓанското образование, со цел граѓаните да бидат 
поинформирани за процесите. На тој начин, според 
нив, ќе се врати довербата на граѓаните во изборите и 
изборниот систем.

Освен преку образованието, поголемото информирање 
за изборниот процес треба да биде иницирано од Др-
жавната изборна комисија, која треба и има обврска да 
прави повеќе од само соопштување на изборните резул-
тати. 

Дебатната анкета е уникатна форма на политички кон-
султации која ги комбинира техниките на испитување 
на јавното мислење и јавната расправа, за да претстави 
како би изгледало јавното мислење на одредена тема, 
доколку граѓаните би имале можност повеќе да се за-
познаат со темата. Дебатната анкета ги прикажува пре-
ференците и мислењата на граѓаните, пред и по детално 
запознавање со темата.

93% од дискусиите во Собранието се одвиваат без или со 
слаби аргументи

На скала од 1 до 10, оценката за квалитетот на дебатата 
во Собранието на Република Северна Македонија за 
првото полугодие на 2022 е 5,5. Ова го покажа набљуду-
вањето на Институтот за демократија во периодот јану-
ари – јуни 2022 година. Во фокус беа дискусиите што се 
однесуваат на точки од собранискиот дневен ред кои 
спаѓаат во областите на владеење на право, човековите 
права и демократија.

И покрај благото подобрување во однос на периодот 
јули – декември 2021 (5,4), дискусијата во Собрание-
то не ја добива минималната потребна оценка за да се 
именува како конструктивна дебата. Извештајот за овој 
период покажува генерално ниско ниво на квалитет на 
дебата и го потврдува заклучокот дека постои простор за 
значително подобрување.

Генерално се забележува влошување на нивото на ар-
гументирање од страна на сите учесници во дискусија-

та во Собранието. Во 51% од анализираните дискусии, 
говорниците немале аргументи, додека во 42% од ана-
лизираните дискусии имале слаба аргументација, од-
носно говорниците понудиле образложение на своите 
позиции што не е доволно да се смета за еден целосен 
аргумент. Факти, односно цитирани докази од истражу-
вања, искуство, документи и други релевантни извори, 
биле користени во само 3% од дискусиите.

Во овој период на известување, пратениците во своите 
говори повеќе се осврнале кон личноста на соговорни-
кот од друга политичка опција, отколку кон суштинско 
разгледување на нивните аргументи. Сепак, значително 
преовладуваат говорите во кои пратениците воопшто не 
се осврнуваат ниту кон аргументите на пратениците од 
другата опција (76%), ниту кон нивната личност (65%), 
што значи дека пратениците не се вклучуваат доволно 
во суштинска размена на ставови.
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Меѓу десетте најактивни пратеници, три се жени. Учеството на жени во вкупната 
дискусија е 42% и се задржува на релативно исто ниво како во периодот јули – де-
кември 2021, што претставува највисоко учество во споредба со сите претходни 
периоди на набљудување. Најчесто за збор се јавувале и најдолго на пратенич-
ката говорница се задржувале пратениците Гордана Сиљановска Давкова и Бојан 
Стојаноски.

Извештајот го потврдува и константно нискиот осврт на пратениците кон правата 
на маргинализираните групи, освен доколку специфично не се дискутира за одре-
ден закон или точка на дневен ред поврзана со нивните права.

Културата на дебатирање на пратениците во нашето Собрание, поткрепена со јас-
ни и цврсти аргументи со кои директно се поддржува застапуваниот став, е на ре-
лативно ниско ниво. Затоа во овој Извештај се вклучени и неколку препораки, но и 
достапни алатки кои им стојат на располагање на пратениците за постигнување на 
повисоко ниво на квалитет на дебата.

Зголемена вредноста на договорите склучени без 
транспарентна постапка

Центарот за граѓански кому-
никации (ЦГК) го објави Из-
вештајот од редовниот мо-
ниторинг на јавните набавки 
спроведени во периодот од јули 
до декември 2021 година, во коj 
се вклучени и наоди од анкетата 
на фирмите за нивното искуство 
при учеството на постапките за 
јавни набавки, анализа на по-
стапките пред Државната коми-
сија за жалби по јавни набавки 
за 2021 година и истражување на 
договорните органи за нивните 
кадровски капацитети за јавни 
набавки. 

Според наодите од мониторин-
гот на јавни набавки зголемена 
е вредноста на договорите склу-
чени со преговарање без објаву-
вање оглас. Вкупната вредност 
на овие договори во 2021 година изнесува 46 милиони 
евра, што е за 16 милиони евра повеќе од 2020 година. 
Дури 80 % од вредноста на склучените договори без 
објавување оглас им припаѓаат на АД Електрани, МВР 
и Министерството за образование и наука. Исто така, 
со оглед на тоа што се доставени само една третина од 
известувањата за реализираните договори, може да се 
заклучи дека институциите не ја почитуваат законската 
обврска за нивно јавно објавување.

Во анкетата на фирмите спроведена во 2022 година 
учествуваа 284 компании и тие го оценуваат процесот 
на јавни набавки во земјава со просечна оценка од 2,8 
(на скалата од 1 до 5), што е исто како минатата година. 
Најголем дел од испитаниците сметаат дека постои 
меѓусебно договарање на тендерите и корупција, но 
само 6% изјавиле дека секогаш или често поднесуваат 
жалби до Државната комисија за жалби по јавни набав-
ки. 

Во однос на кадровските капаци-
тети за јавни набавки во минис-
терствата и општините, наодите 
покажуваат дека набавките во 
министерствата ги спроведуваат 
од еден до 24 вработени, додека 
во општините од еден до седум 
вработени. Дел од институциите 
користат и надворешна експерт-
ска помош, без притоа да се води 
грижа за превенирање на потен-
цијалниот судир на интереси.

Според Базата на јавните набав-
ки во општините во 2021 година, 
Градот Скопје и 80 општини пот-
рошиле 51 милион евра повеќе 
отколку во 2020 година. Најголе-
ми скокови во вредноста на јав-
ните набавки во однос на прет-
ходната година се забележани 
кај Градот Скопје од 15 милиони 

евра, кај Општина Центар од 5,5 милиони евра и кај 
Општината Гази Баба од околу 5 милиони евра. Најголе-
ми падови, пак, во вредносен износ се забележани кај 
Општина Чучер Сандево за околу 630 илјади евра,  Кар-
пош 483 илјади евра и Аеродром 475 илјади евра.

Листата од првите 10 фирми со најголема вредност на 
тендери кај општините во 2021 година ја предводи гра-
дежната компанија Жикол ДООЕЛ експорт импорт од 
Струмица со склучени 21 договор во вкупна вредност од 
22 милиони евра.

Годишната програма на Центарот за граѓански комуни-
кации е поддржана од Цивика мобилитас

Градот Скопје и 80 општини потрошиле 51 
милион евра повеќе во 2021 година во однос на 

2020 година
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Правото на здравје значи и пристап до легален абортус

„Родово праведно општество во кое абортусот ќе биде 
безбеден, легален и пристапен за сите жени, без стиг-
ма и дискриминација“ – ова е барањето што го упатија 
илјадници поборници за репродуктивна слобода до 
своите влади во светот на 28 септември – Меѓународ-
ниот ден на безбедниот абортус. По тој повод, Платфор-
мата за родова еднаквост нагласува дека пристапот до 
услуги за репродуктивно здравје мора да биде гаранти-
ран, дури и во услови на криза.

Иако постојниот закон за прекинување на бременоста 
во Северна Македонија е полиберален од претходниот, 
тој сепак не предвидува покривање на трошоците до-
колку оваа здравствена услуга се бара поради социјал-
ни или материјални причини. Третирајќи го абортусот 
како есенцијална здравствена услуга само кога постои 
медицинска причина, Фондот за здравствено осигуру-
вање и останатите надлежни институции ги доведуваат 
во безизлезна ситуација жените кои не сакаат да ја про-
должат бременоста и кои се во социјален ризик или жи-
веат во сиромаштија.

За неполна година, цените за абортус во приватните 
болници во Македонија двојно се зголемија и сега оваа 

услуга чини 350-400 евра. Дополнително, медикамен-
тозниот абортус (абортус со лекови), кој е побезбедна и 
поевтина опција од хируршкиот метод, е достапен само 
на Универзитетската клиника за гинекологија и акушер-
ство во Скопје, но не постојано поради дисконтинуитет 
во испораката на потребните лекови. Жените од другите 
градови, пак, ја немаат оваа алтернатива не само пора-
ди недостапните лекови, туку и поради недоволно обу-
чениот кадар во локалните државни болници. 

Оттука, Платформата за родова еднаквост апелираше 
надлежните институции во земјава да ја препознаат по-
требата на сиромашните и маргинализираните жени за 
абортус и да овозможат финансиски достапни цени за 
оваа есенцијална здравствена услуга, особено во време 
на криза. Во спротивно, државата директно (ќе) ги турка 
жените во уште поголема сиромаштија и во социјална 
небезбедност, а не е исклучено и дека ќе ги присили да 
побараат поевтини нелегални опции за абортус, со што 
директно би биле загрозени нивното здравје и добро-
состојбата на нивните најблиски.

Сиромашните семејства изоставени од мерките за 
намалување на загадувањето

Најсиромашната група луѓе со месечни приходи до 
25.000 денари во семејство се изоставени од мерките 
за намалување на загадувањето, додека најбогатите 
луѓе со месечни приходи над 40.000 денари се најголе-
мите загадувачи заради тоа што тоа го прават по избор, 

а не заради неможност. Ова е еден од наодите на „Ма-
кедонска платформа против сиромаштија“ во нивното 
истражување „Справување со загадувањето на воздухот 
преку минимизирање на енергетската сиромаштија и 
промовирање на проеколошко однесување“.
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Во истражувањето класифицирани се три социо-еко-
лошки профили, од коишто едниот е со месечен приход 
до 20 илјади денари во семејство, вториот е помеѓу 25 и 
40 илјади денари во семејство и третиот е со приход од 
над 40 илјади денари. 

Исто така, првиот и најсиромашен профил е составен 
од уште три различни подгрупи: оние кои немаат ника-
ков извор на енергија и се греат со гуми, шишиња и сл.;, 
лица кои имаат многу долгови и не можат постојано да 
користат енергија, па исто така преминуваат на греење 
со горење предмети; како и трета група кои имаат ниски 
приходи и се вклучени на системот за парно греење, но 
немаат алтернатива доколку тоа не им е доволно. Овие 
профили се соочуваат со недостаток на избор и мож-
ности кои ги имаат и притоа не можат да ги искористат 
мерките за намалување на загадувањето. Кај нив е нај-
важно најпрво социо-економски да зајакнат и да стек-
нат основни услови за живот.

Втората група со месечни семејни приходи меѓу 25.000 
и 40.000 денари не е многу штедлива или еколошки 
внимателна, но сепак внимаваат бидејќи немаат довол-
но ресурси да ги покријат сите барања и потреби. Кај 
нив од големо значење се субвенциите за енергетска 
ефикасност на домовите.

Третиот профил со над 40.000 денари семејни приходи 
се лица кои имаат, можат и трошат пари и енергија. Тие 
се најголеми загадувачи бидејќи имаат најголем избор 

да одберат. Кај нив е најважно да се влијае на промена 
на свеста од аспект на подобрување на навиките преку 
јавни кампањи или акции кои би значеле олеснување 
на процедурата за пристап. 

Како резултат на истражувањето, од Македонската плат-
форма против сиромаштија велат дека она што генерал-
но недостига е рамномерен развој на градот, подобра 
инфраструктура, поголемо интерсекторско работење и 
државна и локална инвестиција и интервенција, првен-
ствено во системи за греење, системи за зелена енер-
гија и можности за пристап на сите граѓани рамноправ-
но и солидарно еднакви, квалитетни и достоинствени 
услови за живот.

Истражувањето е изработено од страна на МППС во 
рамки на проектот „Справување со загадувањето на 
воздухот во град Скопје“, финансиран од Шведска, а им-
плементиран од Програмата за развој на Обединетите 
нации во партнерство со Министерство за животна сре-
дина и просторно планирање и Град Скопје. 

Омраза кон противничкиот клуб е најчестата причина 
за насилство на спортските терени. Ова се податоците 
кои произлегоа од истражувањето на НЕКСУС – Граѓан-
ски концепт, насловено „Идентификација на фактори 
кои влијаат врз насилството на спортските терени”.

Прашањето за причините поради кои се случува насил-
ство на спортските натпревари покажува дека навива-
чите не се однесуваат рационално, туку пред се сé воде-
ни од негативни емоции.

Имено, најголемиот број од испитаниците односно 
41,7%, одговориле дека насилството е мотивирано од 
омраза кон противничкиот клуб. Значаен број испита-
ници (19,8%) одговориле дека насилството се случува 
заради етничката и верската припадност на навива-
чите/клубот со кој се натпреваруваат. Вкупно 7,5% од 
испитаниците одговориле дека насилството се случу-
ва заради политичкото влијание, додека само 5,7% од 
испитаниците одговориле дека насилството се случува 
за финансиска добивка.

Што ги мотивира насилниците на спортските терени?

На Скопје му недостига државна и локална 
инвестиција и интервенција, за системи за 

греење, системи за зелена енергија и можности 
за пристап на сите граѓани 
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Голем број на испитаници одговориле дека постојат 
други причини, кои не се идентификувани во прашал-
никот, а кои предизвикуваат насилничко поведение кај 
навивачите. Тоа укажува на потребата за продлабоче-
ни, дополнителни сондажи на мотивите поради кои се 
случува насилничко поведение.

Резултатите, како што се наведува во Извештајот, укажу-
ваат на потребата од менување на образецот на нави-
вачката култура во државата, на политиките кои треба 
да се спроведуваат и институциите за нивното спрове-
дување.

Имајќи ги предвид резултатите од истражувањето мора 
да се размислува за навивачите, навивањето и навивач-
ките групи кои треба да се моделираат и промовираат, 
и оние кои треба да се маргинализираат. Добар пример 
за тоа е трансформацијата на навивањето на фудбал-
ските натпревари во Англија. Навивачите треба да го 

поддржуваат својот тим, да постои одреден степен на 
ривалитет со другите клубови, но тоа не смее да прерас-
не во омраза. Спортот, а особено фудбалот, не треба да 
биде заробеник на мала група хулигани, кои се добро 
поврзани меѓусебно, а често пати и со клубот кој го под-
држуваат, туку треба да се отвори кон просечниот граѓа-
нин. На тој начин, спортот ќе добие поголема публика, 
повеќе внимание во медиумите, повеќе финансии и по-
голем развој.

Надминувањето на насилничкото поведение на спорт-
ските натпревари, се додава во Извештајот, како и из-
бегнувањето на насилничко поведение на трибините е 
прв предуслов за комерцијализирање и развој на спор-
тот во целина, а особено фудбалот како најпопуларен 
спорт ширум светот, но и во Република Северна Маке-
донија.

Прирачник за креирање дидактички материјали во 
домашни услови

Здружението на лица со телесна инвалидност Мобил-
ност на 20 септември го промовираше прирачникот 
„Направи сам за своето дете“. Се работи за публикација 
во која се претставени практични вежби и активности 
за изработка на дидактички помагала од отпадни мате-
ријали кои може да се најдат во домашни услови.

Преку следење на насоките родителите можат да научат 
како со малку пари и отпадни материјали од домаќин-
ствата (пластични шишиња, капачиња, ролни од тоалет-
на хартија, сламки, амбалажа од јајца и сл.) може да се 
добијат практични дидактички играчки кои може долго-
трајно да се употребуваат. Дидактичките материјали 
се наменети за развој и поттикнување на визуелната 
и аудитивната перцепција, координација око – рака, 
развој на груба и фина моторика, пред вежби за читање 
и пишување, усвојување на број и бројна количина, 
совладување на просторни релации, форми, бои, кла-
сификација по надворешни карактеристики, вештини 
за самопомош и културно – хигиенски навики и други.

Автори на Прирачникот се специјалните едукатори и 
рехабилитатори Зага Колодезни, Марија Давчевска и 
Живка Панова Саздова.

Оваа активност директно влијае да се реши проблемот 
со тешката достапност на дидактички материјали за ра-
бота со деца со попреченост. На овој начин самите ро-
дители ќе можат да изработуваат нагледни материјали 
со што ќе овозможат континуиран напредок на своето 
дете.

Проектот се спроведуваше во период од осум месеци со 
финансиска поддршка од стана на програмата Цивика 
мобилитас.
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Бесплатна обука за дислексија за наставниот кадар

Здружението за дислексија Ајнштајн и градоначални-
кот на Општина Велес Марко Колев потпишаа мемо-
рандум за соработка на Еразмус + проектот Дислексија 
онлајн тичинг курсис-Дискурс (Dyslexia online teaching 
courses – DysCourse).

Преку оваа соработка за прв пат во нашата држава на 
сите основни и средни училишта, како и на сите преду-
чилишни установи од Општина Велес ќе им се обезбе-
ди бесплатна онлајн обука за дислексија. Обуката ќе се 
реализира преку новата иновативна веб платформа и 
мобилната апликација за е-учење креирана во рамки 
на проектот #DysCourse кој што го спроведува Здруже-
нието за дислексија Ајнштајн во соработка со партнер-
ските организации Centro Studi Villa Montesca , Galileo 
Progetti Nonprofit Kft. и Latvijas Disleksijas biedrība. 

Интерактивната онлајн обука ќе биде достапна за сите 
заинтересирани граѓани од средината на октомври и ќе 
вклучува четири модули за учење, преку кои корисни-
ците ќе можат да ги надградат своите знаења за дисле-
ксијата, но и да се стекнат со нови вештини и техники 
како да работат и како да им помогнат на сите ученици 
кои се соочуваат со дислексија.

Дислексијата е состојба со која се соочуваат 10 до 15% 
од учениците, а информираноста на наставниот и про-
фесорскиот кадар за неа за жал се уште е на многу ниско 
ниво. Причината е пред се поради непостоење нацио-
нална стратегија за состојбите кои предизвикуваат теш-
котии во учењето и неангажираноста на надлежните 
институции за оваа проблематика.

Затоа, преку проектот „Dyslexia online teaching courses 
– DysCourse“ ќе се опфати поголем број на наставници 
и граѓани кои ќе добијат бесплатна обука за дислексија, 
со што ќе се придонесе кон создавање на инклузивен 
образовен систем за учениците со дислексија и специ-
фични тешкотии во учењето.

Проектот „Dyslexia Online Teaching Courses – DysCourse” 
е финансиран од Национална агенција за европски 
образовни програми и мобилност преку #ErasmusPlus 
програмата.

Дислексијата е состојба со која се соочуваат 
10 до 15% од учениците, а информираноста на 

наставниот и професорскиот кадар за неа за 
жал се уште е на многу ниско ниво.

Соработка

Летен камп за програмирање

Македонија 2025 додели 12 целосни или делумни сти-
пендии за учество на млади (10-15 години) на „Летен 
камп за програмирање“ кои предоминантно доаѓаат од 
социo-економски ранливи семејства, како и од дијаспо-
рата.

Летниот камп за програмирање се одржа од 7 до 13 ав-
густ во организација на ⋮ИВ Едукативниот центар во 
партнерство со Македонија 2025. Тој понуди едноне-
делна летна авантура за секој учесник, со примарен 
фокус на учење, личен развој, уникатно искуство, многу 
смеа и забава. Реализираната обука беше комбинација 
на теоретски и практични часови по веб дизајн, а пре-
давањата ги водеа искусни експерти во областа на про-
грамирањето. При тоа, учесниците стекнаа знаења и за 

Целите за одржлив развој 
за наученото да го приме-
нат во креирање подобра 
и поубава иднина за сите.

Покрај учењето, децата 
беа дел и од други актив-
ности како што се настани 
за да се поттикне соција-
лизацијата и запозна-
вањето на учесниците, 
прошетки низ Маврово, 
слободни активности, ин-
телектуално-интерактив-
ни активности и игри.
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Министерството за политички систем и односи меѓу 
заедниците ги огласи парите за граѓански организации

Граѓанска иницијатива „Антико“  во текот на летото про-
должи со организација на работилниците за вклучу-
вање на родовата перспектива во локалните потрошу-
вачки политики и практики овој пат во Скопје и Тетово.

На двата настани беа присутни претставници на рако-
водни структури од релевантни сектори на општините, 
локалната администрација, јавните претпријатија, чле-
новите на Комисиите за еднакви можности, граѓанското 
општество, бизнис секторот и др.

На работилницата одржана во Скопје, учествуваше и 
градоначалничката Арсовска која ја истакна поддрш-
ката и придонесот на Град Скопје во сферата на креи-
рањето и спроведувањето на родово чувствителни 
потрошувачки политики и практики. Таа посочи дека 
е голема важноста на партнерствата помеѓу локалните 

власти, граѓанското општество и локалните бизниси во 
унапредување на дијалогот за заштитата на овие права 
на потрошувачите.

Учесниците на овие обуки имаа реален и сеопфатен 
пристап при анализата на проблемите и предизвиците 
со кои се соочуваат граѓаните во двете општини. Преку 
презентациите, групните вежби и студиите на случај, 
учесниците изнаоѓаа можности за решавање на одре-
дени проблеми, имајќи го предвид и родовиот аспект. 
Разговараа за стратешките и практичните потреби на 
жителите, а врз основа на тоа ги одредуваа и приорите-
тите за наредни чекори.

Проектот е поддржан од Европската Унија, а го спрове-
дуваат Зенит, Антико, Организацијата на потрошувачи 
на Македонија и Стопанска комора на мал бизнис.

Соработка

Овозможувачка околина 

Родовата перспектива во политиките за заштита на 
потрошувачите

На крајот на септември, Владата ја објави Одлуката за 
критериумите и начинот на распределба и користење 
на средства за финансирање на програмските актив-
ности на здруженија и фондации од буџетот на РСМ 
обезбедени во рамките на Министерството за политич-
ки систем и односи меѓу заедниците (МПСОЗ).

Иако Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското 
општество уште во март оваа година ја поздрави одлу-
ката на Владата да одвои средства за финансирање на 
граѓански организации во ова Министерство и ги ох-
рабри и другите институции да го следат овој пример, 
сепак главното барање на ова заедничко тело на Вла-
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Колку овозможувачка била околината за граѓанското 
општество во 2021 година

Македонскиот центар за меѓународна 
соработка (МЦМС) и Балканската мре-
жа за развој на граѓанското општество 
(БЦСДН) го објавија Извештајот за 
овозможувачка околина за развој на 
граѓанското општество за 2021 година. 

Со Извештајот се констатира дека 
слободата на здружување е гаранти-
рана за сите со законите и спроведена 
во пракса без ограничувања. Некои 
пречки за граѓанските организации 
(ГО) се појавија со обврската за реги-
стрирање на вистински сопственик. 
Ова произлезе од амандманите на За-
конот за превенција на перење пари 
и финансирање на тероризам. Една 
од болните точки на ГО, државното 
финансирање се реформира многу 
бавно. Министерството за труд и социјална политика и 
Агенцијата за млади и спорт имаат најголеми буџети за 
ГО посветени на социјална заштита, спорт и млади. Др-
жавното финансирање е речиси непрепознатлив извор 
на приходи за ГО и достапен е за ограничен број орга-
низации. Недостатокот на фондови е сериозен предиз-
вик за ГО. 

Во текот на претходната година заврши мандатот на 
првиот состав на Советот за соработка и во отворен и 
транспарентен процес беше избран нов состав на ова 
тело. Новата Стратегија за развој и соработка на граѓан-
ското општество беше усвоена на крајот на годината, а 

ќе се спроведува во периодот 2022 – 
2024 година. Што се однесува пак до 
вклученоста на ГО во процесите на 
донесување закони, податоците од 
Електронскиот национален регистар 
на прописи (ЕНЕР) и од седниците 
на Собранието покажуваат дека 117 
закони биле подготвени од страна на 
Владата и биле разгледани во Собра-
нието. Од нив, 41% биле објавени 
на ЕНЕР за јавни консултации што е 
подобрување во споредба со 2020 го-
дина кога тој процент изнесувал 34%. 
За жал, граѓаните и ГО многу воопшто 
не ја користат можноста да поднесат 
свои иницијативи преку ЕНЕР. Покрај 
ова, дел од државните институции ги 
покануваат и вклучуваат ГО и јавноста 
во коментирањето на законите и поли-

тиките во рана фаза на подготовка. Иако 44% од ГО се 
согласуваат дека се вклучени во подготовката на поли-
тиките уште од почетокот, сепак, мал е бројот на предло-
зи на ГО кои се целосно разгледани и усвоени.    

Ова е деветтиот Извештај за овозможувачка околина за 
развој на граѓанското општество. Бројот на регистрира-
ни граѓански организации во земјава на крајот од 2021 
година е 11.134, а само во 2021 година биле регистрирани 
467 организации. Државното финансирање изнесувало 
околу 5 милиони евра (308.532.488 МКД), а секторот има 
1665 вработени.

дата и граѓанските организации беше да се направи 
ребаланс на буџетот за да се предвидат средства за ре-
ализација на Предлог-Програмата за финансирање на 
програмските активности на здруженијата и фондации-
те на Генералниот секретаријат на Владата на Републи-
ка Северна Македонија за 2022 година.

Еден од аргументите е дека со упатувањето на парите 
преку МПСОЗ се стеснуваат приоритетите и целите кои 
предвидуваат финансирање на ГО и нивните актив-
ности. Од Советот исто така укажаа дека одлуката да не се 
доделат средства за ГО преку Генералниот секретаријат 
е во спротивност со целите за унапредување на овозмо-

жувачката околина за работа на граѓанското општество 
и реформата на системот на државно финансирање на 
граѓанските организации утврдени во Програмата за 
работа на Владата на Република Северна Македонија 
за периодот 2022-2024 година, како и во спротивност 
со Стратегија за соработка со и развој на граѓанското 
општество 2022 – 2024 година“, велат од Советот. 

За жал, и по шест месеци од реакциите на Советот, Вла-
дата немаше слух за ова барање. Сега, целата надеж на 
ГО е свртена кон Работната група за државно финанси-
рање каде ГО имаат свои претставници.  
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Значителен развој на отчетноста на ГО во Западен Балкан: 
Релевантноста и вредностите на Глобалниот стандард се 
препознаени во новите Насоки на ЕУ

Новите Насоки на ЕУ (EU Guidelines) за поддршка на 
граѓанското општество во регионот на проширување 
2021-2027 на Генералниот директорат за соседство и 
проширување (DG Near) се витални документи за про-
моција на овозможувачката околина и поддршката на 
капацитетите и улогата на граѓанските организации во 
развојот на Западен Балкан и Турција и во процесот на 
проширување на ЕУ. За земјите од проширувањето, На-
соките даваат јасен и кохерентен патоказ на цели и ин-
дикатори покажувајќи каде се земјите и каде треба да се 
подобруваат за да ги исполнат политичките критериуми 
за пристапување 
кон ЕУ. Во врска 
со Насоките како 
клучен документ 
што обезбедува 
о в о з м ож у в а ч ка 
околина, БЦСДН 
учествуваше во 
консултациите на 
новиот документ 
и реагираше за 
потребата да се 
формализира и 
зајакне нивната 
политичка тежи-
на, вклучувајќи 
ги во постојните 
политички рамки 
на ЕУ. 

Ревидираните Насоки, објавени во Мај 2022 година, 
имаат солидни корени во меѓународните стандарди, 
меѓународното право и Европските стандарди. Тие це-
лат да осигурат споделена перспектива во поглед на оче-
куваните резултати од поддршката на ЕУ за граѓанското 
општество која се однесува на овозможувачката околи-
на, соработката меѓу граѓанското општество и јавните 
власти, и перформансите и стандардите кои граѓански-
те организации треба да ги исполнат. Новите Насоки на 
ЕУ исто така го опфаќаат концептот на саморегулација 
и отпорност на граѓанските организации што е дел од 
напорите на ЕУ во градењето капацитети и поддршка 
за отчетноста на граѓанските организации во Западен 
Балкан и Турција. Суштински, во оваа област, Насоките 
ја црпат инспирацијата примарно од Глобалниот стан-

дард за отчетност на граѓанските организации (Global 
Standard for CSO Accountability) развиен од граѓанското 
општество на глобално ниво. БЦСДН е дел од Глобални-
от стандард од 2017 година, како еден од осумте партне-
ри основачи. Глобалниот стандард е референтен стан-
дард кој граѓанските организации можат да го усвојат и 
спроведат за да ги зајакнат нивните практики на отчет-
ност. Користејќи ги дванаесетте заложби за отчетност, 
тој се обидува да опфати споделено разбирање за от-
четноста од граѓанските организации од целиот свет. Во 
Насоките, најголем дел од дванаесетте заложби се ди-

ректно поврзани 
со индикаторите 
на Насоките за се-
која од специфич-
ните цели поврза-
ни со засилување 
на капацитетите 
и отпорноста на 
граѓанските орга-
низации.

Со референци-
рањето на при-
знанието за Гло-
балниот стандард, 
ЕУ ги признава 
потребите за спо-
собни, транспа-
рентни и отчетни 
граѓански органи-

зации чии активности ќе придонесат за општиот развој 
на граѓанското општество во регионот. Ова признание 
ги манифестира нашите заложби за промоцијата на 
вклучувањето на заложбите за отчетност на Глобални-
от стандард во суштинските меѓународни програми и 
документи кои корелираат со ефективни активности на 
граѓанското општество и засилен граѓански простор гло-
бално.       

Вклучувањето на Глобалниот стандард во Насоките е 
дополнителен показател на релевантноста и вредноста 
на Глобалниот стандард имајќи предвид дека тој веќе е 
референциран од Отвореното владино партнерство во 
2021 година во нивните меѓународни повици за акција 
во поддршката на граѓанскиот простор и граѓанското 
општество, како и во OECD DAC.  

https://tacso.eu/wp-content/uploads/2022/06/EU-Guidelines-for-Support-to-Civil-Society-in-the-Enlargement-region-2021-2027-1.pdf
https://www.csostandard.org/our-work/the-global-standard/
https://www.csostandard.org/our-work/the-global-standard/
https://www.csostandard.org/wp-content/uploads/2019/09/GlobalStandard_flyer_web_MC.pdf
https://www.opengovpartnership.org/actions-for-a-secure-and-open-civic-space/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-5021
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Над 110 здруженија и социјални претпријатија се обединија 
за посилно општество

„Овој Фестивал го слави граѓанското општество и него-
виот придонес кон општеството и граѓаните“, рече Амба-
садорката на Швајцарија во земјава, НЕ Вероник Улман 
на официјалното отворање на Денот на граѓанските ор-
ганизации и социјалните претпријатија што се одржа на 
24 септември 2022 година пред Дом на АРМ, зад спомен 
куќата „Мајка Тереза“ во Скопје. „Силно, разнолично и 
динамично граѓанско општество е важна димензија за 
функционалната демократија“, додаде таа. За Амбаса-
дорката Хулман, предизвиците остануваат и основните 
вредности се под притисок. „Поларизација меѓу граѓа-
ните, ризици од корупција, неефикасно користење на 
ресурсите, дискриминација, сиромаштија, енергетска 
криза и климатски промени. Во вакви турбулентни вре-
миња улогата на граѓанското општество станува уште 
поважна не само во обезбедувањето услуги за луѓето 
туку и во помагањето на креаторите на политики да нај-
дат решенија за тековните и проблемите кои доаѓаат“, 
рече таа. 

„Содржината на овој Саем зборува за напредокот на 
социјалното претприемништво. Темата е многу важна 
за ЕУ, а исто така е блиска и драга и за мене“, истакна 
Амбасадорот на ЕУ во РСМ, НЕ Дејвид Гир, во своето 
обраќање. Зборувајќи за бројките, тој истакна дека со-
цијалната економија во ЕУ е 10% од сите бизниси, а 13 
милиони луѓе или 6% од луѓето во ЕУ работат во социјал-
ни претпријатија, добро одржливи претпријатија. „Но 
поважно е тоа што ја споделуваат амбицијата на пози-
тивно влијание на целото општество ставајќи ги луѓето 
на прво место и користејќи го профитот за да постигнат 
општествени цели“, додаде Амбасадорот Гир. 

Фатмир Битиќи, заменикот на претседателот на Влада-
та своето обраќање го започна со неговото лично иску-
ство во граѓанскиот сектор пред повеќе од 20 години. 
„Тогаш саемите кои ги правевме беа само за граѓански 
организации, сега сме чекор понатаму и во настаните се 
вклучени и социјални претпријатија“, рече тој. Според 

него, симболична е и локацијата каде што се одржува 
Фестивалот на Цивика мобилитас, кај спомен куќата 
„Мајка Тереза“. „Таа не се стремела кон Нобелова на-
града за економија туку се занимавала со луѓето кои ги 
нашла пред нејзиниот дом. Граѓанските организации и 
социјалните претпријатија го прават истото – се грижат 
за луѓето со помалку можности“, рече Битиќи. Тој апели-
раше и на солидарност, да не се прават големи профити 
на грбот на граѓани не само затоа што тоа не е солидар-
но туку ќе се преслика на следните генерации. „Движеч-
ка сила се луѓето со нивните идеи, без вас ништо со вас 
се!“, рече тој.

Програмата започне со неколку настапи со кои органи-
зациите го свртеа вниманието на прашањата на зашти-
тата на животната средина, особено исчезнувањето на 
пчелите, на потребата од поголема инклузија на децата 
со хендикеп, а ќе пренесат и порака за мир. 

„Фестивалот е место каде и ние организациите меѓусеб-
но имаме можност да се дружиме, да се запознаеме, а 
зошто да не и да си отвориме можност за идна соработ-
ка. Бидејќи заедно сме посилни и колку сме посилни 
толку е поголем притисокот кон владата и институциите 
за нивно поефикасно работење и подобрување на услу-
гите кон граѓаните“, велат од Центарот за управување со 
промени (ЦУП), редовни учесници на  Фестивалот чиј 
фокус оваа година беше на работата со жени претприе-
мачки и поддршка на нивните бизниси за време на пан-
демијата предизвикана од Ковид-19. 

Здружението за правна едукација и транспарентност 
„Станица пет“ од Прилеп и Здружението за заштита на 
правата на корисници на потрошувачки кредити Кре-
дит протект од Скопје за прв пат учествуваа на Фестива-
лот на Цивика мобилитас. За нив, ова е убава можност 
да ја промовираат нивната работа пред организациите, 
а истовремено и да се запознаат со нивните  колеги и 
идни соработници.
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Главната тема за годинашниот фестивал е „Враќање на 
граѓанскиот простор“ и беше организиран во соработка 
со Центарот за социјални претпријатија. Граѓански ак-
тивисти неколку дена пред Фестивалот 

го исчистија просторот каде што се одржи настанот, ги 
обновија клупите и поставија канти за ѓубре. Вака уре-
ден, организаторите им го оставаат просторот на граѓа-
ните за да биде место каде ќе можат да разговараат, 
дебатираат, разменуваат искуства и идеи Граѓански-
те простори се камен-темелници на секое отворено и 
демократско општество. Кога овој простор е отворен, 
граѓаните и граѓанските организации можат да се орга-
низираат, учествуваат и комуницираат без пречки. Така, 
тие можат да ги бранат своите права и да влијаат на по-
литичките и општествените структури околу нив. Затоа, 
заедно апелираме за враќање на граѓанскиот простор 
на граѓаните. 

Програмата беше богата и разновидна. Животната сре-
дина и климатските промени и овој пат ќе бидат заста-

пени преку презентации и квизови, а дел од организа-
циите, своите настани ќе ги посветат на здравјето преку 
различни презентации, тестирање за ХИВ, до актив-
ности за заштита на менталното здравје и арт терапија. 
На посебни настани се дебатирше за важноста на про-
грамата за заштита од ХИВ инфекција, за конфликтите 
меѓу родителите и нивното влијание врз децата и за 
препознавањето и справувањето со стрес и за намалу-
вањето на штети од употреба на дроги и сексуална рабо-
та и маргинализираните заедници. 

Фестивалот на Цивика мобилитас го имаше своето пе-
тто издание, а програмата почна 10.00 часот и траеше 
до 16.00 часот. Повеќе од 110 граѓански организации и 
социјални претпријатија од целата земја пристигнаа за 
да ги претстават своите активности и резултати пред за-
интересираните граѓани.

Фестивалот е дел од проектот Цивика мобилитас на 
Швајцарската Амбасада во земјава.

Да се развие претприемачкиот дух на ГО бидејќи финансии 
има, а и расположение за донирање

„Мора да се менуваме, не треба да се плашиме да би-
деме бизнис ориентирани, тоа нема да не направи по-
малку ориентирани кон нашите мисии и цели. Напро-
тив, ќе ни даде можност многу повеќе да работиме за 
нив “, ова беше завршната констатација од Тематскиот 
форум на Цивика мобилитас насловен: „Можеме ли по-
веќе од грантови?!“ – Финансирање на граѓанските орга-
низации преку: донации, краудфандинг (crowdfunding) 
и социјални претпријатија. Да се вмрежуваме многу 
повеќе од тоа што сега го правиме и да зборуваме за она 
што го правиме. Тоа е првиот чекор на градење довер-
бата помеѓу граѓанските организации од една страна и 
граѓаните или компаниите од друга страна. Присутните 
зборуваа и за транспарентноста како важен сегмент за 
градење на меѓусебната доверба и развивање на свеста 
за дарување.

Говорниците на Форумот се согласија дека има по-
треба како граѓански сектор да работиме на промена 
на законската регулатива реферирајќи на Законот за 
донации и спонзорства за да се олесни процесот на 

донирање. „Поразително е да кажам дека имаме по-
веќе од 100 одбиени донации над 12.000 денари преку 
платформата E-crowd токму поради системот, банките, 
легислативата“, рече Љупчо Петковски, заменик претсе-
дател на Ино Хаб – Скопје и еден од говорниците на Фо-
румот. Тој истакна дека Македонците сакаат да донира-
ат и донираат што се потврдува со различните акции, но 
мора да се работи на либерализација на легислативата. 
На ова се надоврза и Виктор Мирчевски, програмски 
раководител на КОНЕКТ кој потенцираше дека повеќе 
од 100 организации се дел од Мрежата за финансиска 
одржливост на граѓанските организации кои застапу-
ваат промена на Законот за донации и спонзорства, а 
веќе е формирана и работна група која работи на оваа 
промена. Целта е да се олесни даночната обврска за тие 
што даваат, вели Мирчевски. „Ние во Конект велиме 
дека донирањето е љубов и исто како и во романтичната 
врска и во оваа на ГО со граѓаните и компаниите треба 
да има процес на запознавање и стекнување меѓусебна 
доверба“, рече тој.
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Сузана Трајковска Кочанковска, социјален и бизнис со-
ветник на проектот Поддршка на социјални претприја-
тија ги истакна позитивните примери потенцирајќи 
дека ГО треба да развиваат економски активности. 
„Проектите имаат ограничени ресурси, а вашата мисија 
е поширока од проектните цели. Социјалното претпри-
емништво не е само проект, тоа е решавање на човечки 
судбини“, рече Трајковска Кочанковска. Таа смета дека 
реалниот потенцијал е кај граѓанските организации кои 
треба да работат на нови услуги во чекор со времето 
кои ќе им обезбедат економски стабилна организација. 
Како важен сегмент го истакна вмрежувањето, не само 
помеѓу ГО туку и со бизнис заедницата и самите граѓани.

За време на Форумот присутните ги раскажаа своите 
позитивни искуства со алтернативни начини на финан-
сирање. Се зборуваше за Донаторскиот кружок на КО-
НЕКТ, Е-crowd на Ино Хаб, но и акциите кои од иниција-
тива на еден човек, како „Донирај компјутер“, денес се 
препознаени не само во нашата земја, туку и во Европа. 
Од Љубезност ја посочија иницијативата „Ретвитни об-
рок“, со која се мобилизираат волонтери кои ја подгот-
вуваат хранат за ранливите групи. „Денес имаме листа 
на компании кои чекаат на ред да се вклучат со своите 
волонтерски активности“, рече Тони Станковски и дода-
де дека во следниот месец и пол знаат кој ќе волонтира 
за подготовка на храна. Рурална коалиција  зборуваа за 

„Наша тезга“, важна активност за жените од руралните 
средини, но и за трансформацијата кон социјално прет-
пријатие, додека приказните на Здравец 2002 уште ед-
наш потврдија дека луѓето и бизнисите се подготвени 
да се здружат за да им помогнат на своите сограѓани. За 
сите споделени искуства заедничко беше вмрежување-
то, добрата промоција и комуникациските стратегии.

„На времето учевме да пишуваме проекти, сега треба 
да научиме како да ја продадеме нашата идеја на ком-
паниите и граѓаните“ рече Мирчевски. Присутните во 
дебатата се согласија дека можеме и мораме повеќе 
од грантови. Потребно е да се смени размислувањето 
и функционирањето на луѓето во граѓанските органи-
зации, но добрата страна е што промената е започната. 
Истовремено се развива и свеста кај граѓаните и бизни-
сите за донации, што претставува само надополнување 
на процесот.

Форумот во целост може да го погледнете на следниот 
ЛИНК.

Тематскиот форум на Цивика мобилитас обезбедува 
простор за дискусија помеѓу претставниците на граѓан-
ските организации, институциите на национално или 
локално ниво и сите други чинители важни за решавање 
на прашањата кои се третираат.

https://www.facebook.com/civicamobilitas/videos/4975988695842998
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Доброто управување полесно се практикува со воспоставен 
внатрешен систем

„Одговорно работење и етичко финансирање на граѓан-
ски организации“ беше темата на еднодневната рабо-
тилница, што се одржа во хибриден формат на 14 јули 
2022 г. во хотел Холидеј Ин, Скопје и онлајн на платфор-
мата ЗООМ. Седумнаесет претставници на граѓанските 
организации дискутираа за зајакнувањето на ГО за по-
читување и практикување на заложбите од Кодексот 
за граѓански организации. Работилницата на која се 
зборуваше за транспарентноста и отчетноста во органи-
зациите и нивната важност, организациските политики, 
практики и секојдневни операции, но и за предизвици-
те кои постојат во практикување на доброто владеење 
и етичкото финансирање од Кодексот, ја фасилитираше 
Никица Кусиникова, извршна директорка на Конект.

Во првиот дел, учесниците дискутираа за разбирањето 
на организациите за значењето и важноста на транспа-
рентноста и отчетноста и нивната посветеност кон оваа 
вредност која се манифестира внатрешно во нивните 
политики како и во нивните практики и секојдневно 
работење. Понатаму разговараа за предизвиците со кои 
се соочуваат додека ги координираат своите активности 
и како ќе ја унапредат својата работа, почитувајќи ги 
принципите на добро владеење и етичко финансирање. 
„Организацијата практикува добро управување кога 
има воспоставен внатрешен систем кој обезбедува дека 
организацијата му служи на јавниот интерес. Кодексот 
преставува збир на принципи. Како тие ќе се применат 
во голема организација или во новооснована органи-
зација ќе биде различно, но секогаш е важно принци-
пот да биде запазен“, е заклучокот од првата практична 
вежба посветена на доброто управување. Присутните се 
согласија и дека во секторот многу малку се зборува за 
спречување на судир на интереси. „Еден од најдобри-
те начини за справување со судири на интереси е тие 
целосно да се избегнат“, посочија учесниците дискути-
рајќи што е судир на интереси, законската рамка, нај-

честите форми како и начините за справување со судир 
на интереси.

Во вториот дел, Марија Вишинова од Балканска мрежа 
за развој на граѓанското општество (БЦСДН), направи 
краток преглед на Глобалниот стандард (ГС) за отчет-
ност на ГО и напорите да им помогне на организациите 
да ги усвојат, имплементираат и зајакнат практиките за 
отчетност, дополнително истакнувајќи ги напорите на 
БЦСДН и Глобал Стандард (ГС) за поддршка на Кодексот 
на граѓанското општество и граѓанските организации во 
нашата земја. Некои од точките за време на дискусијата 
се рефлектираа на механизмот за проверка за усогласе-
носта на граѓанските организации со Кодексот, неговата 
одржливост, и можноста за ревизија во иднина. Учесни-
ците, исто така, беа запознаени со некои од основните 
материјали и ресурси на ГС, дванаесетте заложби за ГС 
и можноста за приклучување кон Групата за практика на 
динамична отчетност, глобалното учење и просторот за 
споделување знаење за Динамичка отчетност.

Настанот заврши со дискусија и препораки за идната 
институционализација на Кодексот и нивните напори 
за зајакнување на внатрешните капацитети, истовреме-
но промовирајќи и обезбедувајќи функционална демо-
кратија и оперативна средина на граѓанското општест-
во во земјата.

Досега, вкупно 70 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.

https://mcms.mk/mk/kodeks-za-go
https://mcms.mk/mk/kodeks-za-go
https://konekt.org.mk/
https://www.balkancsd.net/
https://www.balkancsd.net/
https://mcms.mk/images/docs/2021/izjava-za-prifakanje-na-kodeks-za-go.docx
https://mcms.mk/images/docs/2021/izjava-za-prifakanje-na-kodeks-za-go.docx
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Државно финансирање на ГО во 2021 година

Државната поддршка за граѓанските организации е 
еден од клучните елементи за обезбедување на финан-
сиска одржливост на граѓанското општество. Во разви-
ените демократски земји, финансиската поддршка за 
ГО е доминантно обезбедена преку директно финан-
сирање од буџетот на земјите, додека во Македонија, и 
покрај декларативната заложба на Владата за поддрш-
ка на граѓанскиот сектор, во пракса постои недостаток 
на политичка волја за таквата поддршка и одржливост.

Во продолжение погледнете ги инфографиците кои се 
однесуваат на приходите на граѓански организации од 
државно финансирање на централно ниво и највисо-
киот и најнискиот доделен грант од државно финанси-
рање на централно ниво за 2021 година.

Вкупно 4% од приходите на граѓанските организации во 
2021 година биле од државата, односно од централниот 
буџет. Државното финансирање паднало за 1% во однос 
на 2020 година и изнесува 5,02 милиони евра. Гледано 
по буџетски корисници, особен пад има кај средствата 
доделени од Министерството за култура и Министер-
ството за труд и социјална политика.

Да се потсетиме, во Акцискиот план за спроведување на 
Стратегијата за соработка и развој на граѓанскиот сек-
тор 2022-2024, Владата се обврза учеството на државно-
то финансирање во приходите на граѓанските организа-
ции да биде 20% во 2022г., 25% во 2023г. и 30% во 2024г.

Во 2021 година најнизок доделен грант за граѓанско 
здружение од централниот буџет изнесува само 13.760 
денари и го доделило Министерството за култура. Доде-
ка, највисокиот доделен грант изнесува 12.180.000 де-
нари и го доделил Министерството за труд и социјална 
политика на Националниот сојуз на слепи.

Во Македонија, за жал отсуствува суштинска финан-
сиска поддршка за развој на граѓанските здруженија 
регистрирани согласно Законот за здруженија и фон-
дации. Разликите во финансиските средства алоцирани 
за граѓанските здруженија и оние за федерациите и на-
ционалните сојузи се доказ за таквата ситуација.

Застапуваме за реформа во државното финансирање на 
граѓанските организации!
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