
По четири години имплементација на 
програмата Ромски здравствен медијатор 
можеме да се пофалиме дека програмата, во 

солиден дел,  е институционализирана во рамки 
на Министерството за здравство. Во 2011 година 
Владата на РМ ја усвои стратешката рамка за 
воведување на Ромски здравствен медијатор, во 
2012  година Министерството за здравство работно 
ангажираше 16 Ромски здравствени медијатори 
во 8 општини (Тетово, Гостивар, Штип, Прилеп, 
Битола, Карпош и Шуто Оризари), а во 2013 се 
обучија 9 нови Ромски здравствени медијатори кои 
се очекува да бидат ангажирани во 2014 година.  
Половина од средствата за ангажираните медијатори 
беа издвоени од буџетот на Министерството за 
здравство, а останатиот дел го обезбеди Фондација 
отворено општество Македонија. Кон техничка 

билтен #3

РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕН 
МЕДИЈАТОР

поддршка на РЗМ програмата во 2012 година се 
приклучија УНФПА и УНИЦЕФ.
Но, најважно е што, по неколку годишната 
програмата,  можеме да ги видиме резултатите од 
работата на Ромските здравствени медијатори. Затоа 
во билтенот број 3 се презентирани постигнувањата 
на медијаторите за 2013 година, одделно за секоја  
од општините  каде делуваат. Исто така, истакнати 
се и индивидуални специфични случаи со кои 
медијаторите се среќаваат на терен, а за кои системот 
не нуди соодветен одговор и сè уште претставуваат 
предизвик.
Ова се само неколку причини поради кои сите ние 
кои сме вклучени во оваа програма,  а особено 
одговорните институции, треба да се погрижиме таа 
да продолжи да функционира како составен дел од 
државниот здравствен систем.

Мила Царовска,  програмски координатор во ХЕРА
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КАРПОШ КАРПОШ

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ(РЗМ) 
ВО ОПШТИНА КАРПОШ
Општи информации за општината

59.666
ВКУПНО НАСЕЛЕНИЕ

615
ВКУПЕН БРОЈ НА РОМИ

ЖЕНИ
31.206

МАЖИ 
28.289

ЖЕНИ
295

МАЖИ 
320

ШТО ПОСТИГНАА РЗМ ВО 2013 ВО 
ОПШТИНА КАРПОШ

БЕЗ ЗДРАВСТВЕНО 
ОДИГУРУВАЊЕ СЕ
50 ЛИЦА

БЕЗ ЛИЧНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ
44 ЛИЦА

ПОВЕЌЕ ОД
20 ДЕЦА
СЕ БЕЗ ЦЕЛОСНА 
ИМУНИЗАЦИЈА

314
ЛИЦА

БЕА ПОСЕТЕНИ  

КОРИСНИЦИ 
НА СОЦИЈАЛНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ СЕ

137 ЛИЦА
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ПРОБЛЕМИ СО КОИ МЕДИЈАТОРИТE СЕ 
СООЧУВААТ НА ТЕРЕН

Пред 40 години, од Р.Србија извадила одјавница која и̒ 
била потребна за да се пријави како жител на Р.Македо-
нија. Откако ја поднела одјавницата во службата на Ми-
нистерството за внатрешни работи за да поднесе барање 
за лична карта за странец, почнало нејзиното патешествие 
за добивање на документи за лична идентификација. 
Имено, пред неколку години и̒ го одбиле барањето за лич-
на карта за странец бидејќи немала геометриски пасош. 
Со оглед на тоа што З. Б. се одјавила од Р. Србија, а во 
Македонија не успеала да извади документ за лична 
идентификација немало основа врз која би можело да и̒ 
се издаде пасош во ниедна од двете држави. Така таа ос-
танала со години да живее во Македонија без регулиран 
престој и без лични и здравствени документи.

За овој случај побарав помош од правникот во Младин-
скиот центар „Сакам да знам“. Советот на правникот беше 
да се обратам во Амбасадата на Р. Србија и да се инфор-
мирам околу издавање на српска лична карта со која  З. Б. 
би можела да отпатува во Р.Србија за да  извади пасош.

Од српската Амбасада, одговорија дека можат да издадат 
само патен налог со кој З.Б. ќе може да патува во Р.Ср-
бија. Но, на З. Б. тој одговор од Амбасадата не и̒ беше од 
помош. Се трудев да најдам друго решение. 
Во Р.Србија постои организација која работи со тие лица, 
се консултирав со нив и ми ги побараа нејзините доку-
менти, ги скенирав и ги испратив, но до денес не добив 
никаков одговор.

З.Б и денес не ги ужива граѓанските, здравствените и 
социјалните права и покрај тоа што повеќе од 40 години 
живее во Република Македонија.

З.Б. РОДЕНА ВО БАРДОНИЧ

ТИП НА УСЛУГA БРОЈ НА УСЛУГИ

382
231
10
43
85
65

150
25
5

73
3

БРОЈОТ НА ЛИЦА КАЈ КОИ ИМА УСПЕШНО РЕШЕНИ СЛУЧАИ Е 106

Информации за остварување на социјални и здравствени права

Превентивни здравствени советувањa

Упат за имунизација  

Упат за социјална помош

Упат за избор на матичен лекар

Упат за лична документација

Упат за здравствено осигурување и  за електронски здравствени картички

Придружување за остварување на правото за лична документација

Придружување за остварување на правото за социјална заштита

Придружување за остварување на правото за здравствено осигурување

Придружување при имунизација
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ШУТО 
ОРИЗАРИ

ШУТО 
ОРИЗАРИ

ШТО ПОСТИГНАА РЗМ ВО 2013 ВО 
ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ

БЕЗ ЗДРАВСТВЕНО 
ОДИГУРУВАЊЕ СЕ
250 ЛИЦА

БЕЗ ЛИЧНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ
108 ЛИЦА

ПОВЕЌЕ ОД
139 ДЕЦА
СЕ БЕЗ ЦЕЛОСНА 
ИМУНИЗАЦИЈА

КОРИСНИЦИ 
НА СОЦИЈАЛНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ СЕ

760 ЛИЦА

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ(РЗМ) ВО 
ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ- СКОПЈЕ
Општи информации за општината

22.017
ВКУПНО НАСЕЛЕНИЕ

13.342
ВКУПЕН БРОЈ НА РОМИ

ЖЕНИ
10.941

МАЖИ 
11.076

ЖЕНИ
6.771

МАЖИ 
6.571

1400
ЛИЦА

БЕА ПОСЕТЕНИ  
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ПРОБЛЕМИ СО КОИ МЕДИЈАТОРИТE 
СЕ СООЧУВААТ НА ТЕРЕН

Н.М., НА ВОЗРАСТ ОД 16 ГОДИНИ  
СЀ УШТЕ НЕ Е РЕГИСТРИРАНА ВО 
МАТИЧНА КНИГА НА РОДЕНИ  
(РОДЕНА Е ВО ДОМАШНИ УСЛОВИ). 
ТАА Е МАЖЕНА И ЖИВЕЕ ВО ВОНБРАЧНА 
ЗАЕДНИЦА СО Р.А ВО ШУТО ОРИЗАРИ

За неа покренавме постапка за упис во матичната 
книга на родени. Процесот на чекање на решение 
за вакви случаи е долг бидејќи децата кои се роде-
ни во домашни услови подлежат на ДНК тестови.

Во меѓувреме Н.М. останала бремена. Со оглед 
на тоа што немала  здравствено осигурување, не 
можела да врши редовни гинеколошки прегледи. 
Така, во текот на бременоста, направила само два 
прегледа кои, без оглед на тешката финансиска 
сотојба, морала да ги плати приватно. 

Пред породувањето, во раните утрински часови 
таа, заедно со потесното семејство, се упатила кон 
Гинеколошко акушерската клиника во Скопје. Таму 
одбиле да ја примат затоа што Н.М.  немала здрав-
ствена легитимација и сини картони. И покрај тоа 
што нејзиниот свекор се обидел да му објасни на 
лекарот дека во тек е постапката за нејзин упис во 
матичната книга на родени и дека дополнително ќе 
им биде доставена потребната здравстена доку-
ментација, сепак одбиле да ја примат. 

Не знаејќи што да прават, безнадежни и исплаше-
ни, ме побраа мене на телефон. Ми кажаа дека се 
наоѓаат пред Гинеколошко акушерската клиника и 
ме молеа да отидам да им помогнам. Веднаш се 
упатив кон клиниката. Кога пристигнав Н.М беше 
во лоша состојба (имаше породилни болки). Вле-
гов во приемната соба за трудници, се претставив 
и побарав од здравствените работници веднаш да 
реагираат објаснувајќи им дека започнува процесот 
на породување на пациентката. За среќа вработе-
ните брзо реагираа. Н.М веднаш беше однесена во 
Одделот  за породување и по 20 минути таа роди 
здраво женско дете.

Откако сѐ добро се заврши, разговарав со здрав-
ствените работници со цел да им укажам дека  во 
вакви итни случаи треба веднаш да се укаже здрав-
ствена помош иако, во дадениот момент, пациентот 
не поседува соодветна документација.

Сега Н.М и нејзината новородена ќерка се запиша-
ни во матичната книга на родени, имаат здравстве-
но осигурување, а мајката поседува и лична карта.  

ТИП НА УСЛУГA  БРОЈ НА
УСЛУГИ

Извадена лична документација 
(Лични карти, изводи, 
државјанства, венчаници)

Право на Здравствено осигурување 
и пререгистрација 

Придружба и посредување при  
избор на матичен лекар  
(општ, гинеколог и стоматолог) 

Обезбедени бесплатни прегледи 
и дадена соодветна терапија 

Остварување на правото на 
социјална заштита (СПП, ППП, 
ЕПП, Туѓа нега, трето дете) 

Препратени корисници  во МЦ ,, 
Сакам да знам,, и искористување 
на бесплатни сервиси, кожен лекар, 
гинеколог и правен сервис 

856 БРОЈОТ НА ЛИЦА КАЈ КОИ ИМА УСПЕШНО РЕШЕНИ СЛУЧАИ Е
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ГОСТИВАР

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ(РЗМ) 
ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР
Општи информации за општината

81042
ВКУПНО НАСЕЛЕНИЕ

1904
ВКУПЕН БРОЈ НА РОМИ

ЖЕНИ
25330

МАЖИ 
24215

ЖЕНИ
956

МАЖИ 
948

ПРОБЛЕМИ СО КОИ МЕДИЈАТОРИТЕ СЕ 
СООЧУВААТ НА ТЕРЕН

Неодамна, во нашата канцеларија нѐ посети 
негувателката од градинката „Радост“ која е вклучена во 
проектот за инклузија на деца Роми во предучилишна 
возраст.

Од неа добивме информација дека, при упис на децата 
во градинка, родителите треба да приложат одредена 
документација, вклучително и потврда од матичен лекар 
дека детето е во добра здравствена состојба. Дознавме 
дека на родителите таа потврда им била наплаќана од 
страна на матичните лекари во висина од 350 денари. 

Со цел да се информираме за легалноста на оваа 
наплата, ги контактиравме правникот и социјалната 
работничка од Х.Е.Р.А од каде добивме информација 
дека таа потврда се издава бесплатно и дека матичните 
лекари од Шуто Оризари не ја наплаќаат.

За да ни се разјасни целата ситуација, ја посетивме 
секретарката од Здравствен Дом Гостивар и 
разговаравме со неа за проблемот. Таа ни укажа дека 
сите матични лекари се концесионери и работат според 
правилник утврден од ФЗО во кој е пропишано дека сите 
приматели на социјална парична помош помала од 4000 
денари се ослободени од било каква партиципација, 
додека примателите на социјална парична помош 
повисока од 4000 денари, се должни да плаќаат 
партиципација.

Во овој случај родителите се приматели на социјална 
парична помош  која не надминува 4000 денари 
поради што сметаме дека нивното законско право на 
ослободување од партиципација е прекршено. Сѐ уште 
истражуваме како е возможно во една иста држава, во 
различни општини да постојат различни правилниците 
за прашање кое е регулирано на централно ниво. 

ТИП НА УСЛУГA  БРОЈ НА
УСЛУГИ

130

Извадена лична документација 
(Лични карти, изводи, 
државјанства, венчаници)

Придружба до институции за 
остварување на здравствени 
и социјални права

Придружба и посредување при  
избор на матичен лекар  
(општ, гинеколог и стоматолог) 

БРОЈОТ НА ЛИЦА КАЈ КОИ 
ИМА УСПЕШНО РЕШЕНИ 
СЛУЧАИ Е

227

449

241

ГОСТИВАР

ШТО ПОСТИГНАА РЗМ ВО 2013  
ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР
БЕЗ ЗДРАВСТВЕНО 
ОДИГУРУВАЊЕ СЕ
115 ЛИЦА

БЕЗ ЛИЧНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ
77 ЛИЦА

ПОВЕЌЕ ОД
369 ДЕЦА 
СЕ БЕЗ ЦЕЛОСНА 
ИМУНИЗАЦИЈА

КОРИСНИЦИ 
НА СОЦИЈАЛНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ СЕ
31 ЛИЦА

833
ЛИЦА

БЕА ПОСЕТЕНИ  
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КОЧАНИ КОЧАНИ

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ (РЗМ) 
ВО ОПШТИНА КОЧАНИ
Општи информации за општината

33 611
ВКУПНО НАСЕЛЕНИЕ

1951
ВКУПЕН БРОЈ НА РОМИ

ЖЕНИ
16712

МАЖИ 
16879

ЖЕНИ
964

МАЖИ 
987

ШТО ПОСТИГНАА РЗМ ВО 2013  
ВО ОПШТИНА КОЧАНИ
БЕЗ ЗДРАВСТВЕНО 
ОДИГУРУВАЊЕ СЕ
95 ЛИЦА

БЕЗ ЛИЧНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ
30 ЛИЦА

ПОВЕЌЕ ОД
28 ДЕЦА 
СЕ БЕЗ ЦЕЛОСНА 
ИМУНИЗАЦИЈА

КОРИСНИЦИ 
НА СОЦИЈАЛНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ СЕ

 224 ЛИЦА

280 
ЛИЦА

БЕА ПОСЕТЕНИ  

ПРОБЛЕМИ СО КОИ МЕДИЈАТОРИТЕ СЕ 
СООЧУВААТ НА ТЕРЕН

Ф.Ј  има три деца. Две од нив се од вториот брак со Т. 
Ј. од Кочани којшто, во моментот, одлежува затворска 
казна, додека третото дете, седумгодишна ќерка е 
од првиот брак склучен во Тетово. Ќерката од првиот 
брак не поседува извод на родени. 

За да го реши проблемот, мајката се обратила во Ром-
скиот информативен центар каде ја известиле дека не 
можат да и̒ помогнат по што побарала правна помош 
од адвокат. Адвокатот не побарал надомест за  услу-
гите, но побарал да му се покријат патните трошоци. 

За да ги обезбедиме потребните финансиски сред-
ства за семејството да може да ги покрие овие трошо-
ци, поднесовме барање за остварување на правото за 
трето дете до Центарот за социјална работа. Меѓутоа, 
ова право не може да биде остварено без извод на 
родени за детето.

Во меѓувреме, адвокатот успеал да извади извод на 
родени за девојчето од матичната служба во Тетово, 
но без матичен број. Оттаму го информирале дека 
тие, по службена должност, ќе го достават матичниот 
број до матичната служба во Кочани. Меѓутоа, не го 
сториле тоа и мајката повторно била препратена од 
Кочани во Тетово. Но, поради тешката финансиска 
состојба, семејството не може повторно да оди во Те-
тово така што девојчето од првиот брак останува без 
матичен број и како резултат на тоа не може да оства-
ри ниту едно загарантирано право во Македонија.

ТИП НА УСЛУГA  БРОЈ НА
УСЛУГИ

Придружување за остварување 
на правото за здравствено 
осигурување

Упат за лична документација

60БРОЈОТ НА ЛИЦА КАЈ КОИ ИМА УСПЕШНО РЕШЕНИ СЛУЧАИ Е

Упат за избор на матичен лекар

Упат за имунизација

Информации за остварување на 
социјални и здравствени права

120

30

95
40

240
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ПРОБЛЕМИ СО КОИ МЕДИЈАТОРИТE СЕ 
СООЧУВААТ НА ТЕРЕН

Додека М.И. била бремена, редовно ги вршела сите 
гинеколошки прегледи. Два дена по терминот за 
породување отишла кај нејзиниот матичен гинеколог. 
По извршените контроли,  гинекологот и̒ дал упат за 
итно породување. Во болницата, по извршениот пре-
глед од страна на акушер, било констатирано дека не 
се работи за итен случај и ја оставиле М.И да чека.

После неколку часа пациентката била примена во 
Одделот за породување каде и̒ бил извршен царски 
рез. По породувањето ја информирале мајката дека 
имало проблем, односно дека бебето испило плодова 
вода поради што е префрлено во Клинички центар во 
Скопје. 

ТЕТОВО ТЕТОВО

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ(РЗМ) 
ВО ОПШТИНА ТЕТОВО
Општи информации за општината

86 580
ВКУПНО НАСЕЛЕНИЕ

2357
ВКУПЕН БРОЈ НА РОМИ

ЖЕНИ
25330

МАЖИ 
24215

ЖЕНИ
1181

МАЖИ 
1176

ШТО ПОСТИГНАА РЗМ ВО 2013  
ВО ОПШТИНА ТЕТОВО

БЕЗ ЗДРАВСТВЕНО 
ОДИГУРУВАЊЕ СЕ
12 ЛИЦА
БЕЗ ЛИЧНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ
58 ЛИЦА
ПОВЕЌЕ ОД
21 ДЕЦА
Е БЕЗ ЦЕЛОСНА 
ИМУНИЗАЦИЈА

450
ЛИЦА

БЕА ПОСЕТЕНИ  

КОРИСНИЦИ 
НА СОЦИЈАЛНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ СЕ

7 ЛИЦА

ТИП НА УСЛУГA  БРОЈ НА
УСЛУГИ

Информации за остварување на 
социјални и здравствени права

Упат за имунизација  

Упат за избор на матичен лекар

Упат за лична документација

Придружување за 
остварување на правото за 
здравствено осигурување

40

20

21

30

15
БРОЈОТ НА ЛИЦА КАЈ КОИ ИМА 
УСПЕШНО РЕШЕНИ СЛУЧАИ Е 35
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Во функција на Ромски здравствени медијатори по-
баравме информација од Клинички центар во Скопје 
за состојбата на новороденото при што бевме из-
вестени дека бебето починало по два дена. Потоа се 
обративме до Гинеколошката клиника во Тетово за 
да ја дознаеме причината за смртта со оглед на тоа 
што имавме сознанија дека М.И. вршела редовни 
прегледи и никогаш не и̒ било кажано дека бебето е 
во ризична состојба, напротив, сѐ било во најдобар 
ред до денот кога ја направила последната контрола. 

Од Одделот за гинекологија и акушерство, пак, нѐ 
известија дека бебето не е починато и дека е пуште-
но дома. Знаејќи дека тоа не е вистина, се потру-
дивме да дознаеме кој лекар ја породил М.И. со цел 
од него да добиеме поточни информации. Вработе-
ните во болницата нѐ ни дадоа ниедна информација 

тврдејќи дека не знаат кој лекар ја породил. Се 
обидовме да разговараме со началникот од болни-
цата, но не беше во канцеларија. Следниот ден, со 
помош на една медицинска сестра, од регистарот 
на пациенти го дознавме името на лекарот што ја 
породил М.И.        

Од лекарот добивме информација дека М.И. се 
пријавила доцна во болницата и тоа било причина-
та поради која бебето се напило плодова вода. Но, 
како што е наведено погоре, таа при првиот пре-
глед од страна на лекарите не била третирана како 
итен случај и била оставена да чека. 

Во Тетово не е прв случај да почине бебе или мајка 
во сала за породување, и за жал, до сега, не се пре-
земени никакви мерки по однос на истото.
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ШТИП ШТИП

ЗОШТО СЕ ПОТРЕБНИ РОМСКИ 
ЗДРАВСТВЕНИ МЕДИЈАТОРИ(РЗМ) 
ВО ОПШТИНА  ШТИП
Општи информации за општината

47.796
ВКУПНО НАСЕЛЕНИЕ

2195
ВКУПЕН БРОЈ НА РОМИ

ЖЕНИ
23876

МАЖИ 
23920

ЖЕНИ
1156

МАЖИ 
1039

ШТО ПОСТИГНАА РЗМ ВО 2013  
ВО ОПШТИНА ТЕТОВО

БЕЗ ЗДРАВСТВЕНО 
ОДИГУРУВАЊЕ СЕ
111 ЛИЦА
БЕЗ ЛИЧНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ
75 ЛИЦА
ПОВЕЌЕ ОД
331 ДЕЦА
Е БЕЗ ЦЕЛОСНА 
ИМУНИЗАЦИЈА

 848
ЛИЦА

БЕА ПОСЕТЕНИ  

КОРИСНИЦИ 
НА СОЦИЈАЛНА 
ПАРИЧНА ПОМОШ СЕ

75 ЛИЦА

ТИП НА УСЛУГA БРОЈ НА УСЛУГИ

Информации за остварување на социјални и здравствени права

Упат за имунизација  

Упат за избор на матичен лекар

Упат за лична документација

Придружување за остварување на правото за здравствено осигурување

186

391

331

150

110

БРОЈОТ НА ЛИЦА КАЈ КОИ ИМА УСПЕШНО РЕШЕНИ СЛУЧАИ Е 100
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ПРОБЛЕМИ СО КОИ МЕДИЈАТОРИТE СЕ 
СООЧУВААТ НА ТЕРЕН

Д.Д. е бездомно лице и живее од питачење.  Се 
обрати кај мене во канцеларија со барање да биде 
згрижен. Се обратив до референтот за мултиетничко 
општество од локалната самоуправа во Штип и  Цен-
тарот за социјални грижи во Штип од каде го сместија 
во Домот за стари лица во Куманово. Трошоците за 
пат до Куманово ги покри градоначалникот од Штип.  
Меѓутоа, откако го избркале од Домот во Куманово, 
тој повторно се врати во Штип.  По неколку дена бев 
известена дека Д.Д. неколку пати се јавувал во  итната 
медицинска помош. Повторно се обратив до рефе-
рентот од локалната самоуправа и Центарот за 
социјални грижи во Штип кои, овој пат, го згри-

жија Д.Д.  во старото нервно одделение каде што 
се сместени повеќе Роми, иселени од нивната 
населба поради поплавата што се случи минатата 
година.  По неколку дена повторно го видов на 
улица. Според неговата изјава тој бил избркан 
од нервното одделение откако претходно бил 
истепан од останатите лица кои живеат  таму. Со 
оглед на тоа што Д.Д. неколку пати беше сместен во 
Куманово и еднаш во нервното одделение во Штип, 
никој повеќе не сакаше да му помогне.  Се обидов 
повторно да разговарам со Центарот за социјални 
грижи во Штип од каде ме упатија да се обратам до 
Градоначалникот. Од кабинетот на Градоначалникот 
ми закажаа средба во текот на наредниот период 
поради што случајот сè уште останува нерешен, иако 
Д.Д. е во лоша здравствена состојба.



Контакт информации на Ромски здравствени медијатори:

Општина Карпош 
Алмадет Османова / osmanovaalmadet@yahoo.com

Општина Шуто Оризари 
Љатифа Шиковска / sikovska@yahoo.com 

Елвиз Илјаз / zdravo14@hotmail.com

Општина Гостивар: 
Несрин Куртиши / nesrin_kurtishi@hotmail.com 

Арифе Шаќири / vila_8_9@live.com

Општина Кочани 
Серџат Идиќ / neko_idik@yahoo.com

Општина Тетово 
Турќан Лимани / l.turkjan@gmail.com 

Шефкете Хамза / s.hamza@sonce.org.mk

Општина Штип 
Сенем Јашарова / senemjasarova@live.com


