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РЕЗИМЕ НА АКТИВНОСТИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ДО КРАЈОТ НА 2013 ГОДИНА 
 
 
Сите прпграми на Фпндацијауа Оувпренп ппшуесувп - Македпнија (ФООМ) вп 2013 гпдина 

дадпа придпнес вп ппстигнуваоетп на целите пд трите стратегиски припритети: забрзуваое 

на пристапуваоетп на Република Македпнија вп ЕУ; ппттикнуваое на граданскптп 

учествп и активизам; и интеграција на Рпмите, младите и спцијалнп 

маргинализираните групи. 

ФООМ гп пствари предвиденипт напредпк вп пднпс на стратегискипт припритет забрзуваое 

на пристапуваоетп на Република Македпнија вп ЕУ. Резултатите пд спрпведените 

активнпсти укажуваат на тпа дека пристаппт и алатките на ФООМ беа ефикасни и вп гплема 

мера пптребни, иакп напредпкпт на земјата вп пристапуваоетп кпн ЕУ беще пппрешен пд 

недпстатпкпт на пплитишка вплја пд страна на Владата. Придпнеспт на ФООМ вп прпцеспт на 

пристапуваое кпн ЕУ се спстпеще вп најгплем дел пд активнпсти за мпнитпринг, застапуваое и 

јакнеое на капацитетите на граданскптп ппщтествп сп цел спрпведуваое на рефпрмите 

спгласнп еврппската агенда.  

Шетирите Извешуаи пд следеоеуп на прпцеспу на присуапуваое на Македпнија вп ЕУ1 

ппдгптвени вп спрабптка сп Македпнскипу ценуар за еврппскп пбразпвание (МЦЕО) и вп 

рамки на Прпекупу на УСАИД за граданскп ппшуесувп, внимателнп гп следеа напредпкпт 

ппстигнат ппд ппкрпвителствп на  Присуапнипу дијалпг на виспкп нивп сп Еврппскауа 

кпмисија (ЕК) какп и транспарентптп трпщеое на ИПА фпндпвите и фпндпвите на Прпграмите 

на Унијата. Ппдатпците беа прибирани не самп преку анализа на стратещките дпкументи и 

деск истражуваое, туку и сп спрпведуваое на анкети и интервјуа. Анализата за напредпкпт вп 

Присуапнипу дијалпг на виспкп нивп е базирана на припритетите утврдени пд страна на ЕК и 

за кпи се пшекува да бидат испплнети пд Владата сп цел да се ппкаже напредпкпт на 

Македпнија вп испплнуваоетп на еврппската агенда. Генералнипт заклушпк е дека ппстпјат 

мнпгу пбласти кпи се карактеризираат сп бавен или без никакпв напредпк, какп на пример 

рефпрмите вп избпрнипт закпник, слпбпдата на изразуваое, владееоетп на правптп, 

рефпрмите на јавната администрација и функципналната пазарна екпнпмија, щтп вп гплема 

мера укажува на лпщи резултати пд Присуапнипу дијалпг на виспкп нивп. Анализата за 

кпристеоетп на ЕУ фпндпвите ппкажува дека ппстпи евидентен недпстатпк на капацитет за 

апспрпција, какп и индикации за злпупптреба на средствата пд прпграмата Млади вп акција за 

щтп беа известени и ЕК и Еврппскипу парламену (ЕП) вп Брисел. Активнпстите спрпведени вп 

спрабптка сп МЦЕО за ппддрщка на прегпвпрашките тимпви вп сенка резултираще сп 

развиваое на матрици кпи ги анализираат спстпјбите вп пбластите на три ппглавја пд 

прегпвприте, и тпа: судствптп и пснпвните права, спцијалната пплитика и врабптуваоетп и 

кпнкуренцијата. Матриците ппслужија какп пснпва за пбјавуваое на девет брифпви за јавни 

пплитики2 кпи се псврнаа на недпстатпците и пбезбедија преппраки и рещенија вп секпја пд 

релевантните пбласти. Дел пд брифпвите за јавните пплитики беа и тема на три дебати 

ппврзани сп пплитиките вп пбластите на пснпвните права, демпкратијата и кпнкуренцијата сп 
                                                           
1 1. Декемвриска бајка; 2. Забправената агенда 2014; 3. Млади вп акција; 4. Вин-вин пплитика 
2 1. Дали Унијата има мпќ да ги пдбрани темелните вреднпсти: слушајпт на Унгарија; 2. Дали Унијата има мпќ да ги пдбрани 
темелните вреднпсти: слушајпт на Австрија;  3. Дали Република Македпнија гп следи шекпрпт на успгласуваое на наципналнптп 
закпнпдавствп сп медунарпдните кпнвенции кпи ја регулираат пбврската за издржуваое сп странски елемент?; 4. Прпблеми вп 
пстваруваоетп на правптп на видуваое на дететп сп рпдителпт сп кпј не живее; 5. Приватнп спрпведуваое на пплитика за защтита 
на кпнкуренција вп Еврппската унија и вп Република Македпнија: Какп пптрпщувашите и кпмпаниите да дпбијат надпмест на щтета 
пд нарущуваое и прекрщуваое на кпнкуренција?; 6. Република Хрватска - Искуства пд прегпварашкипт прпцес вп Ппглавјетп 8 
(Пплитика за защтита на кпнкуренцијата);  7. Пплитиката на кпнкуренција и нејзината имплементација вп Република Македпнија; 
8. Има ли Република Македпнија пплитика за защтита на кпнкуренцијата?; 9. Кплку пари, тплку музика: Финансиски и кадрпвски 
капацитети на Кпмисијата за защтита на кпнкуренција 
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претставници пд медиумите, владините институции и невладинипт сектпр. Извешуаиуе пд 

следеоеуп на прпцеспу на присуапуваое на Македпнија вп ЕУ и брифпвите за јавните 

пплитики беа мнпгу важен извпр на инфпрмации за пратениците, за граданскптп ппщтествп и 

за медиумите при пценуваоетп на успгласенпста на владините пплитики и практики сп целите 

ппставени пд ЕК. 

ФООМ пбезбеди независна експертиза и гп ппттикна ушествптп на засегнатите страни вп 

прпцеспт на приближуваое на наципналнптп закпнпдавствп сп закпнпдавствптп на ЕУ. Беа 

ппдгптвени две независни анализи на предлпг-закпнпдавствптп кпе има влијание врз 

механизмите за защтита на шпвекпвите права и врз функципнираоетп на граданскипт сектпр, и 

тпа: Закпнпт за прекрщпци, Закпнпт за административни службеници и Закпнпт за врабптени 

вп јавнипт сектпр. Вп текпт на 2013 гпдина, прпдплжи рабптата на деталните анализи на 

закпнски акти вп рамки на едицијата „Применауа на закпниуе ппд лупа“, кпи имаат за цел да 

ја пценат сппдветната имплементација на некплку клушни рефпрмски закпни усвпени вп 

наспка на хармпнизираое на наципналнптп закпнпдавствп сп закпнпдавствптп на ЕУ. Беа 

пбјавени следниве анализи: (1) Шесу гпдини ппдпцна: Распука ли тидпу пд уишина?; (2) 

Правниуе ппуреби и паупу дп правдауа вп Република Македпнија; и (3) Пресудиуе (уреба 

да) се имплеменуираау. Дппплнителнп, кпн крајпт на гпдината птппшнаа ппдгптпвките на 

ущте три анализи за: (1) рабптеоетп на регулатпрните тела; (2) спрпведуваоетп на рефпрмите 

вп администрацијата, вклушителнп и функципнираоетп на нпвпфпрмираната Државна 

кпмисија за пдлушуваое вп управна ппстапка и ппстапка пд рабптен пднпс; и (3) ефективна 

кривишна пдбрана.  

ФООМ вп спрабптка сп Ценуарпу за градански кпмуникации (ЦГК) вп рамки на Прпекупу на 

УСАИД за граданскп ппшуесувп спрпведе мпнитпринг на 240 јавни набавки имплементирани 

пд страна на централната власт и ппщтините. Анализите на напдите пд мпнитпрингпт заеднп 

сп преппраките беа пбјавени вп шетири квартални извещтаи за мпнитпрингпт на централната 

власт и вп два пплугпдищни извещтаи за напдите пд мпнитпрингпт на ппщтинските јавни 

набавки. Извещтаите укажуваат на некплку клушни прпблеми вп системпт за јавни набавки кпи 

ги нарущуваат принципите на транспарентнпст, кпнкуренција, птшетнпст и пдгпвпрнпст вп 

трпщеоетп на јавните пари. Некплку ппзнашајни недпстатпци пткриени кај гплем дел пд 

јавните набавки гп ппкренуваат пращаоетп за тпа дали јавните набавки се спрпведуваат самп 

фпрмалнп, без сппдветна примена на пснпвните принципи сп кпи се регулираат јавните 

набавки, какп щтп се кпнкуренцијата меду кпмпаниите, еднакпв третман и недискриминација, 

транспарентнпст, какп и ефективнп и ефикаснп трпщеое на јавните средства. Анализите ја 

нагласуваат пптребата пд впсппставуваое на кпнтрплни механизми кпи ќе гп спрешат 

злпупптребуваоетп и неппшитуваоетп на закпнските пдредби вп сите фази на јавните набавки. 

Напдите пд мпнитпрингпт за јавните набавки беа вградени вп анализата на УСАИД наслпвена 

„Дијагнпсуика на инклузивнипу расу на Македпнија“. Мнпгу пд напдите беа цитирани пд 

страна на пратениците за време на парламентарната пленарна седница за измени вп Закпнпт 

за јавни набавки вп септември 2013 гпдина, щтп укажува на слабпстите на системпт за јавни 

набавки. Дел пд преппраките беа вклушени вп најнпвите измени на Закпнпт за јавни набавки 

усвпен пд Спбраниетп вп пктпмври 2013 гпдина. Ппкрај тпа, кпмпаративната анализа на 

релевантните практики на земјите пд регипнпт и ЕУ ппкажува дека решиси сите пд нив имаат 

утврдени казнени пдредби за ппвреда на Закпнпт за јавни набавки. Македпнија е меду 

малкуте земји вп светпт шиј Закпн за јавни набавки не предвидува санкции за прекрщуваое на 

закпнските пдредби и ппкрај брпјните слушаи на прекрщуваое кпи се идентификувани вп 

пракса. 
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За да се направи сеппфатен мпнитпринг на транспарентнпста на финансираоетп на 

пплитишките партии, ФООМ вп спрабптка сп Транспаренунпсу Македпнија (ТМ) ппдгптвија 

анализа наслпвена „Париуе вп пплиуикауа - гпдишен извешуај за уранспаренунпсуа вп 

финансираоеуп на пплиуичкиуе паруии за 2013 гпдина“. Вп анализата се дадени финални 

спгледуваоа за спстпјбите и предлпзи за ппдпбруваое на закпнската рамка кпја гп дефинира 

финансираоетп на пплитишките партии и избпрните кампаои. Укажуваоата на ФООМ и ТМ за 

пптребата пд итна прпмена на прагпвите за дпнации на кампаоите за правните лица пд 

релативните 5% пд прихпдпт на правните лица вп ппследните измени на Избпрнипт закпник се 

прифатени и се заменети сп апсплутна брпјка. Сп цел да се згплеми птшетнпста на властите, 

ФООМ прпдплжи сп кпристеое на Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен 

карактер какп алатка за да дпбие пдгпвпри пд институциите за пптребите при набљудуваое на 

јавните пплитики и реализација на прпграмските пбласти. Вп текпт на 2013 гпдина, беа 

ппднесени 250 бараоа за слпбпден пристап дп инфпрмации и ппведени 97 слушаи пред 

управните и судските пргани за защтита на правптп на слпбпден пристап дп инфпрмации. 

Мпнитпринг на прпцеспт на децентрализација и перфпрмансите на 12 ппщтини беще 

спрпведен вп спрабптка сп Ценуарпу за развпј на лпкалнауа демпкрауија (ЦРЛД) вп рамки 

на Прпекупу на УСАИД за граданскп ппшуесувп. Два пплугпдищни извещтаи пд пбласта на 

фискалната децентрализација и пбразпваниетп беа ппдгптвени. Извещтаите ппкажаа мал 

напредпк вп фискалната децентрализација и исппраката на ппщтинските услуги вп пбласта на 

пбразпваниетп пспбенп кпга се анализира трендпт за перипдпт 2009-2012 гпдина. Клушните 

напди за фискалната децентрализација вп Република Македпнија за перипдпт 2009-2012 

гпдина укажуваат на тпа дека земјата запстанува зад земјите пд регипнпт и Еврппската унија и 

дпкплку таквипт тренд прпдплжи и ппнатаму, тпгащ ќе биде пптребен дплг временски перипд 

за да се ппстигнат залпжбите за ппгплема финансиска независнпст на ппщтините. Тие беа 

искпристени пд страна на ппщтинските власти и пд граданите какп верпдпстпен извпр на 

инфпрмации вп прпцеспт на креираое јавни пплитики и застапуваое за прпмена. 

Залпжбите за ппдпбруваое на пристаппт дп правда, сп фпкус на сирпмащните и 

маргинализираните, резултираще сп регистрација и ппддрщка на щест здруженија за 

бесплатна правна ппмпщ кпи пбезбедија правни спвети и правна ппмпщ за 1.288 градани. 

Беще впсппставена спрабптка сп судпвите и сп адвпкатите кпи имаат предмети вп кпи е 

пдпбрена бесплатна правна ппмпщ. Овластените здруженија набљудуваа 34 судски рпшищта за 

предмети вп кпи е пдпбрена бесплатна правна ппмпщ. За псум пдбиени баратели за бесплатна 

правна ппмпщ ФООМ пбезбеди судска защтита. На крајпт на 2013 гпдина, ФООМ пбезбеди 

финансиска ппддрщка пд Еврппската унија (инструмент ЕИДХР) за наредните 18 месеци за 

прпдплжуваое на напприте за еднакпв пристап дп правда за граданите и зајакнуваое на 

капацитетите на дпмащните здруженија кпи рабптат на пплетп на шпвекпвите права. 

Ппддрщката на ФООМ за псум здруженија щтп се дел пд Мрежауа за зашуиуа пд 

дискриминација (Мрежауа) резултираще сп ппкренуваое на щест ппстапки пред Кпмисијауа 

за зашуиуа пд дискриминација. Вп текпт на 2013 гпдина, Мрежауа гп прпщири нашинпт на 

дејствуваое преку испраќаое кривишни пријави дп Јавнптп пбвинителствп пд кпе се бараще 

утврдуваое ппттикнуваое дискриминација вп седум слушаи. Најгплем дел пд кривишните 

пријави, пптпшнп шетири, се пднесуваа на бараоа за утврдуваое кривишна пдгпвпрнпст за 

нападите врз ЛГБТИ Центарпт. Мрежауа за прв пат се пбрати дп пснпвен суд (Гпстивар) сп цел 

да ппбара замещуваое вп ппстапка вп кпја се бара утврдуваое дискриминација пп пснпва на 

пплитишка припаднпст. Мрежауа кпнтинуиранп ја известува јавнпста за релевантни пращаоа 

пд пбласта на антидискриминација. 
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ФООМ вп спрабптка сп Хелсиншкипу кпмиуеу за чпвекпви права на Република Македпнија 

вп јуни 2013 гпдина дпстави ппднеспк кпн Универзалнипт перипдишен преглед. Ппднеспкпт 

спдржеще инфпрмации за спстпјбата сп шпвекпвите права пп пднпс на 30 пд вкупнп 42 

преппраки кпи пд страна на Спветпт за шпвекпви права при ООН и беа дадени на Република 

Македпнија вп 2009 гпдина. 23 прганизации се придружија кпн ппднеспкпт и дадпа свпј 

придпнес кпн преппраките кпи беа дпставени дп ООН. 

ФООМ прпдплжи сп ппддрщката на активнпстите на Здружениеуп за еманципација, 

сплидарнпсу и еднаквпсу на жениуе на Република Македпнија - ЕСЕ за мпнитпринг на 

бучетите на две превентивни здравствени прпграми - Прпграма за активна здравствена 

защтита на мајки и деца и Прпграма за ранп пткриваое на малигни забплуваоа. Мпнитпрингпт 

на бучетите се пднесува на средствата кпи се наменети за активнпстите ппврзани сп 

имунизација на децата Рпми и средствата наменети за активнпстите за рак на дпјка и рак на 

матка. Какп резултат пд мпнитпрингпт, беа изгптвени две анализи - aнализа на статуспт на 

имплементација на активнпстите ппврзани сп имунизацијата на децата Рпми3 дппплнета сп 

напдите пд мпнитпрингпт вп заедницата4 и aнализа на статуспт на имплементација на 

активнпстите за ранп пткриваое на рак на дпјка и матка5. Одделнп пд сппменатите анализи, 

рпмските прганизации кпи гп спрпведуваа мпнитпрингпт вп заедницата изгптвија скпр 

картишки6 вп кпи беще претставена прпценката на лпкалните заедници за статуспт на 

имплементација на активнпстите за имунизација вп засегнатите ппщтини. Мпнитпрингпт на 

бучетите не е пгранишен самп на функципнираоетп на институциите задплжени за 

спрпведуваое на прпграмите, туку е прпщирен на анализа на здравственипт бучет впппщтп, 

вклушителнп бучетите на Министерствптп за здравствп и Фпндпт за здравственп псигуруваое7. 

Какп резултат на застапуваоетп, Министерствптп за здравствп гп згплеми брпјпт на едукативни 

активнпсти вп Прпграмауа за акуивна здравсувена зашуиуа на мајки и деца (пд 6 на 50, 

пднпснп сп пвие активнпсти се ппкриваат 5.000 рпмски семејства). Ппкрај активнпстите за 

мпнитпринг на бучетите и мпнитпринг вп заедницата, прпдплжија и активнпстите за 

згплемуваое на транспарентнпста и птшетнпста на јавните, ппсебнп здравствените институции. 

Дел пд активнпстите се пднесуваа на прпцеспт за пристап дп инфпрмации, а дел на 

прпценката на степенпт на транспарентнпст и птшетнпст на институциите кпи беа спрпведени 

преку т.н. преглед СТАР. Беа ппдгптвени три инфпрмативни памфлети за прпценката на 

степенпт на транспарентнпст и птшетнпст на институциите8. 

 

Вп рамките на истипт перипд на известуваое, ФООМ ја ппддржа и ппдгптпвката на заеднишки 

ппднеспк9 вп кпј беа истакнати прпблемите и преппраките за унапредуваое на здравјетп на 

                                                           
3 http://esem.org.mk/pdf/Sto rabotime/2014/1/Opfat na decata Romi so vakcinacija.pdf и 
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Анализа 2.pdf 
4 Мпнитпрингпт вп заедницата гп спрпведуваа три рпмски прганизации: НВО КХАМ Делчевп, Ценуар за демпкрауски развпј и 
иницијауиви - ЦДРИМ и Здружение на прпсвеуни рабпуници и зашуиуа на права на жениуе и децауа - ЛИЛ вп Делшевп, с. 
Црник, Щутп Оризари, Дпрше Петрпв, Карппщ и Сарај 
5 http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Analiza dojka 1 verzija.pdf и http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Анализа рак на грлп на 
матка 5 верзија.pdf 
6 http://esem.org.mk/pdf/Sto rabotime/2014/1/Скпр картишка_ЦДРИМ.pdf; http://esem.org.mk/pdf/Sto rabotime/2014/1/Скпр 
картишка_ЛИЛ.pdf и  http://esem.org.mk/pdf/Sto rabotime/2014/1/Скпр картишка_КХАМ.pdf 
7 http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/So kolku pari raspolaga zdravstvoto.pdf 
8 http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Najzatvoreni institucii za javnost za 2013.pdf ; 
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Najnetransparentna institucija vo RM za 2013.pdf ; 
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Proaktivno%20netransparentni%20za%202013.pdf  
9 http://esem.org.mk/en/pdf/Publikacii/Ostanati/2013/Joint%20Submission%20on%20health%20to%20the%20UPR%20-
ESE%20and%20other%20CSO%27s,%20Macedonia.pdf  

http://esem.org.mk/pdf/Sto%20rabotime/2014/1/Opfat%20na%20decata%20Romi%20so%20vakcinacija.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Анализа%202.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Analiza%20dojka%201%20verzija.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Анализа%20рак%20на%20грло%20на%20матка%205%20верзија.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Анализа%20рак%20на%20грло%20на%20матка%205%20верзија.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Sto%20rabotime/2014/1/Скор%20картичка_ЦДРИМ.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Sto%20rabotime/2014/1/Скор%20картичка_ЛИЛ.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Sto%20rabotime/2014/1/Скор%20картичка_ЛИЛ.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Sto%20rabotime/2014/1/Скор%20картичка_КХАМ.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/So%20kolku%20pari%20raspolaga%20zdravstvoto.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Najzatvoreni%20institucii%20za%20javnost%20za%202013.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Najnetransparentna%20institucija%20vo%20RM%20za%202013.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Publikacii/2014/Proaktivno%20netransparentni%20za%202013.pdf
http://esem.org.mk/en/pdf/Publikacii/Ostanati/2013/Joint%20Submission%20on%20health%20to%20the%20UPR%20-ESE%20and%20other%20CSO%27s,%20Macedonia.pdf
http://esem.org.mk/en/pdf/Publikacii/Ostanati/2013/Joint%20Submission%20on%20health%20to%20the%20UPR%20-ESE%20and%20other%20CSO%27s,%20Macedonia.pdf
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Рпмите, лицата кпи живеаат сп ХИВ/СИДА, ЛГБТ лицата, жени, лица сп интелектуална 

пппрешенпст и жртви на тргпвија сп луде. Ппднеспкпт гп ппдгптви Здружениеуп за 

еманципација, сплидарнпсу и еднаквпсу на жениуе на Република Македпнија - ЕСЕ вп 

спрабптка сп 10 други градански прганизации. Какп резултат на пваа активнпст, 28 преппраки 

ппврзани сп здравствени пращаоа беа вклушени вп нацрт извещтајпт10 на рабптната група на 

Универзалнипу перипдичен преглед за Македпнија.  

 

Сп финансиската ппддрщка на 11 пнлајн медиуми11, два дневни весника12 (на македпнски и на 

албански јазик) и на неделникпт „Фпкус“, ФООМ пвпзмпжи пристап на граданите дп независни 

и алтернативни извпри на инфпрмации. Вп текпт на 2013 гпдина, брпјпт на нпвинари-

практиканти се дппплни сп пет дпписници пд разлишни градпви вп внатрещнпста сп щтп се 

згплеми прпдукцијата на пнлајн инфпрмативните ппртали за ппщтественп-пплитишки, 

екпнпмски, спцијални теми и за други спстпјби пд јавен интерес на граданите. Вп рамки на 

прпектпт Медиумскп пгледалп, беа дистрибуирани пет мпнитпринг извещтаи дп сите медиуми 

и дп релевантните дпмащни и странски институции. За еден пд нив беще прганизирана дебата 

на кпја се дискутираще за нивптп на автпцензура наспрпти слпбпдата на изразуваое вп самите 

медиуми. Вп рамки на прпектпт Медиумскп пгледалп беще прганизирана и прпмпција на 

книгата „Впдич на мислиуелпу за лпгички грешки - умеунпсуа на менуалниуе иурпшуини 

и манипулацијауа“ пд автприте Ришард Ппл и Линда Елдер, кпја има за цел да укаже на 

нашините на прппаганда и манипулација, пспбенп вп ситуација кпга ппстпјанп се пгранишува 

слпбпдата на изразуваое. ФООМ и партнерите, Фпндацијауа Меуампрфпзис и Младинскипу 

пбразпвен фпрум (МОФ), гп имплементираа регипналнипт прпект „Млади и медиуми“ вп 11 

држави13 вп кпи се спрпведе истражуваое за пднпспт ппмеду младите и медиумите. Напдите 

беа презентирани и дискутирани на медунарпдната кпнференција за медиуми и млади кпја се 

пдржа вп Скппје, вп ппшетпкпт на февруари 2014 гпдина, сп ушествп на претставници на 

младински прганизации пд Македпнија и пд странствп и сп партиципација на партнерите пд 

11-те земји вп кпи беще спрпведенп истражуваоетп.  

 

Некплку иницијативи за пстваруваое на влијаниетп врз пбразпвните пплитики на наципналнп 

и ушилищнп нивп беа преземени. Спрабптката сп Медунарпднипу ценуар за пбразпвни 

пплиуики при Педагпшкипу факулуеу пд Љубљана прпдплжи сп развиваое на нпви мпдули 

за пбука за Ппууикнуваое на паруиципауивнпсу вп училишуауа. Обуката спрпведена вп 

шетири пснпвни ушилищта беще прпследена сп акцискп истражуваое и сп спрпведуваое на 

мали иницијативи вп секпе пд ушилищтата. Следејќи ги нпвите трендпви вп наставната 

дидактика, беа издадени два прирашници, на македпнски и на албански јазик, и тпа 

„Креауивен присуап вп насуавауа“ и „Прирачник за спцијална правда“. Прирашниците се 

щирпкп применувани пд наставниците, какп и пд прпфесприте пд педагпщките факултети. Сп 

цел да им се пбезбеди на студентите пристап дп задплжителната литература пд пбласта на 

рпдпвите студии, беще преведен на македпнски јазик третипт тпм на „Ренесансауа и 

парадпксиуе на прпсвеуиуелсувпуп“ пд едицијата „Исуприја на жениуе на западпу“. 

                                                           
10 А/HRC/WG.6/14/L.8 
http://esem.org.mk/pdf/Voved/Monitoring%20na%20chovekovi%20prava/Izveshtai%20vo%20senka/UPR/A_HRC_WG.6_18_L8_Macedon
ia_MK.pdf  
11 Плусинфп, А1пн, Либертас, Ппрталб, Скај, Мпјптград, МКРевплуција, Буревесник, Мактел, Глпбусмагазин и пнлајн изданиетп 
Фпкус 
12 „Слпбпден пешат“ и „Лајм“ 
13 Македпнија, Албанија, Грција, Турција, Бугарија, Србија, Кпспвп, Бпсна и Херцегпвина, Црна Гпра, Хрватска и Слпвенија 

http://esem.org.mk/pdf/Voved/Monitoring%20na%20chovekovi%20prava/Izveshtai%20vo%20senka/UPR/A_HRC_WG.6_18_L8_Macedonia_MK.pdf
http://esem.org.mk/pdf/Voved/Monitoring%20na%20chovekovi%20prava/Izveshtai%20vo%20senka/UPR/A_HRC_WG.6_18_L8_Macedonia_MK.pdf
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Вп рамките на Регипналнауа прпграма за ппддршка на исуражуваоа (РППИ) вп Западен 

Балкан, кпја ја управува Универзиуеупу Фрибург, а финансиски ја ппддржува Швајцарскауа 

агенција за развпј и спрабпука, ппстигнат е напредпк вп ппглед на ппддрщката за 

истражуваши за тие да дадат придпнес вп спцијалните, екпнпмските и институципналните 

рефпрми вп регипнпт. Вп рамки на трите регипнални пбуки за градеое капацитети ушествуваа 

13 истражуваши пд Македпнија. Дппплнителни 11 истражуваши ушествуваа на Петтата гпдищна 

кпнференција „Опшуесувени, пплиуички и екпнпмски прпмени вп Западен Балкан“ вп 

Белград. Публикацијата „Исуражуваоауа вп ппшуесувениуе науки вп Македпнија“ беще 

прпмпвирана на наципналната кпнференција „Унапредуваое на пплиуикиуе вп пбласуа на 

исуражуваоауа вп ппшуесувениуе науки вп Република Македпнија“ вп Скппје. Прпграмата 

прпдплжува сп рабпта вп перипдпт 2014-2016 гпдина, а ппкрај стандардната ппддрщка за 

градеое капацитети на млади истражуваши, ФООМ ќе рабпти и на прпект кпј цели кпн 

унапредуваое на истражувашките пплитики вп земјава.  

Некплки иницијативи на дпмащни градански прганизации, ппддржани преку Прпграмауа 

Исупк-Исупк: Прекугранични парунерсуава, истп така придпнеспа вп ппстигнуваоетп на 

предвиденипт напредпк. Младинскипу пбразпвен фпрум прганизираще еднпнеделна 

студиска ппсета за 13 претставници пд младински прганизации пд Грузија сп цел размена на 

ппзитивни искуства и инфпрмации за ефикасни мпдели за јакнеое на капацитетите на 

младински прганизации преку младинскп и студентскп мпбилизираое, управуваое сп 

младински мрежи на лпкалнп и наципналнп нивп, ппттикнуваое вплпнтерствп, иницираое на 

младински активизам и искпристуваое на спцијалните медиуми какп алатка за влијание. 

Факулуеу за рабпуи шуп не се учау беще дпмаќин на регипнална кпнференција ппсветена 

на ппттикнуваоетп дијалпг меду експертите и ппщирпката јавнпст за пращаоа ппврзани сп 

јавнипт прпстпр, местптп на ппединецпт вп негп и лишната пдгпвпрнпст на индивидуата вп 

прпцеспт на демпкратизација на државата и ппщтествптп. На кпнференцијата беа преставени 

креативни прпекти кпи јавнипт прпстпр гп третираат какп птвпрена платфпрма за граданскп 

делуваое и јавнп искажуваое на пплитишки ставпви, какп и за прпмпвираое на кпнцептпт за 

спцијална правда. 9 претставници пд граданскипт сектпр пд Албанија ушествуваа на студиската 

ппсета прганизирана пд НВО Кпнеку ппсветена на прпмпвираое и развпј на пплитики за 

унапредуваое на кпнцептпт на ппщтествена пдгпвпрнпст. Кплегите пд Албанија имаа прилика 

вп директен кпнтакт сп свпите кплеги пд Македпнија да разменат мислеоа за ппзитивни 

практики при креираое стратещки пристапи вп пстваруваоетп на ппщтествената пдгпвпрнпст 

за ппддрщка на разлишни групи вп ппщтествптп. Јасминка Фрикшиќ (Здружение за 

еманципација, сплидарнпсу и еднаквпсу на жениуе на Република Македпнија - ЕСЕ) и 

Сандра Анасуаспвска (МОФ) ушествуваа вп трилатералната иницијатива меду Истпшен Тимпр, 

Јужен Судан и Македпнија фпкусирана на размена на искуства за јакнеое на улпгата на 

младата пппулација вп прпцеспт на демпкратизација на државата и ппщтествптп, нп и за 

пращаоата ппврзани сп мпнитпринг на јавните здравствени бучети, ушествптп на граданските 

прганизации вп креираоетп и спрпведуваоетп на јавните здравствени пплитики и мпжните 

пристапи вп унапредуваоетп на правптп на здравје на жените и маргинализираните заедници.  

 

Вп рамки на стратещкипт припритет за ппттикнуваое на граданскптп учествп и активизам 

ФООМ ппстигна напредпк вп мпбилизираоетп на граданите и граданските прганизации вп 

активнпстите за јавнп застапуваое, фпкусирајќи се на пращаоа знашајни за македпнската 

демпкратија. ГЕМ Клуб или Клуб на Градани за еврппска Македпнија вп Скппје, им пвпзмпжи 
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на 84 градански прганизации, нефпрмални групи, издавашки куќи и тинк-тенк прганизации да 

пдржат 205 јавни настани сп вкупнп 4.582 ушесници за пращаоа ппврзани сп шпвекпвите права, 

младите, сирпмащтијата, маргинализираните групи, рпдпвата еднаквпст, идентитетпт и 

истпријата, регипналната спрабптка, граданскипт активизам, избприте, медиумските слпбпди, 

пбразпваниетп, здравствптп, транспаретнпста на институциите, пристапуваоетп вп ЕУ итн. 

Финансиска ппддрщка беще пбезбедена за шетири иницијативи за рпдпва еднаквпст, 

пткриваое и реакција на прппагандата, спздаваое на живи библиптеки на граданската 

неппслущнпст и за пдржуваое на веб ппрталпт www.okno.mk кпј спдржи критишки текстпви за 

урбаната пплитика и култура. На ппшетпкпт на 2013 гпдина беще пбјавена книгата „Црн 

ппнеделник“ кпја спдржи автпрски текстпви, пбјави вп медиуми, фптпграфии и снимки кпи 

сведпшат за настаните ппврзани сп дпнесуваоетп на Бучетпт на Република Македпнија за 2013 

гпдина и насилнптп прптеруваое на нпвинарите и пппзицијата пд Спбраниетп на Република 

Македпнија. Беще прганизирана прпмпција на книгата сп дебата на кпја ушествуваа ппвеќе пд 

стптина правници, прпфеспри, нпвинари и градански активисти.  

Прпекупу на УСАИД за граданскп ппшуесувп, кпј гп спрпведува ФООМ вп партнерствп сп 

Младинскипу пбразпвен фпрум, Фпрум - Ценуар за сурауегиски исуражуваоа и 

дпкуменуација, Ценуар за градански кпмуникации и Реакупр - Исуражуваое вп акција, 

пвпзмпжи да се дпделат 43 грантпви на градански прганизации и нефпрмални групи кпи 

делуваат какп демпкратски јадра вп свпите заедници или спрпведуваат мпнитпринг на јавните 

институции и застапуваое заснпванп на истражуваоа. Ппддржаните прпекти се пднесуваат на 

низа пращаоа кпи се знашајни за демпкратските прпцеси, какп щтп се независнпста на 

судствптп, слпбпдата на изразуваое, ЕУ интеграцијата, кпрупцијата, јавните набавки, рпдпвата 

еднаквпст, шпвекпвите права, младинските пращаоа, сирпмащтијата, етнишките малцинства, 

дискриминацијата, вплпнтерствптп, живптната средина, земјпделствптп, урбанптп планираое 

и защтитата на живптните. Вп декември 2013 гпдина беа дпделени ущте 21 грант за 

згплемуваое на спрабптката и вмрежуваоетп на граданските прганизации и рабптни 

стипендии за ангажираое на истражувашки прпекти кпи ќе се спрпведуваат вп текпт на 2014 

гпдина. Сп активнпстите за градеое капацитети за надгледуваое и застапуваое, 400 

претставници пд градански прганизации и иницијативи ги унапредија свпите знаеоа за 

мпнитпринг на јавните набавки, спрпведуваое на децентрализацијата и прпцеспт на 

интегрираое вп ЕУ, пищуваое ефективни дпкументи за јавни пплитики, застапуваое. 

Шкплауа за акуивнп градансувп ппфати 54 ушесници, дпдека 257 млади пд 12 града беа 

пбушени за кпристеое на нпвите медиуми и алатките за интернет активизам. На три градански 

фпрума и пет дебати, шија цел беще размена на искуства и дискусија за граданскптп ушествп, 

вплпнтерствптп, гласаоетп на избприте, улпгата на граданскипт сектпр вп демпкратските 

прпцеси, какп и за спстпјбите, мпжнпстите и предизвиците за делуваое на граданскипт сектпр 

вп Македпнија, ушествуваа вкупнп 878 претставници на граданските прганизации и 

нефпрмалните иницијативи.  

ФООМ финансиски ппддржа десет иницијативи на градански прганизации и ппединци, кпи сп 

свпите активнпсти гп ппттикнуваат и гп развиваат интеркултурнптп разбираое и спрабптката. 

Вп текпт на 2013 гпдина се рабптеще на превпд и ппдгптпвка за пешат на псум книги пд 

странски автпри ппврзани сп македпнската истприја и сп демпкратијата, а две пд нив излегпа 

пд пешат: „Од дикуауура дп демпкрауија“ пд Чин Щарп и „Македпнскпуп прашаое пд 1944 

дп денес“ пд Шавдар Маринпв. Музишарите пд Щутка кпи прават сппј на хип-хпп и 

http://www.okno.mk/
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традиципнална рпмска музика, веќе ппзнати и какп „Щутка Рпма Рап“, пдржаа кпнцерти вп 

Македпнија, Слпвенија, Хрватска, Слпвашка и Унгарија и гп прпмпвираа втприпт албум 

наслпвен „Јас сум андерграунд“ („Me sijum underground“). Вп пктпмври, албумпт се најде на 

псмптп местп на една пд најпрестижните еврппски тпп-листи, World Music Charts Europe.  

Прпграмата Фпруми вп заедницауа, финансирана пд Швајцарскауа агенција за развпј и 

спрабпука, кпја се спрпведуваще вп 9 ппщтини, резултираще сп имплементација  на 14 

прпекти кпи беа идентификувани и развиени сп активнп ушествп на  граданите вп пвие 

заедници. Сите прпекти беа кпфинансирани пд страна на ппщтините. Фпрумите вп заедницата 

се ппкажаа какп дпбра пракса за щирпка кпнсултација и граданскп вклушуваое вп прпцесите на 

креираое пплитики и нпсеое пдлуки на лпкалнп нивп. Ппради тпа сите ппщтини кпи беа 

вклушени вп прпграмата гп вклишија фпрумпт на заедницата вп свпите статути  какп фпрмален 

инструмент вп прпцесите на нпсеое пдлуки сп ушествп на граданите.  Ппследнипт Мемпрандум 

за разбираое пптпищан ппмеду ФООМ и Швајцарскауа агенција за развпј предвидува 

прпдплжуваое на спрабптката дп јуни 2014 гпдина.  

ФООМ ппстигна знашителен напредпк вп ппстигнуваоетп на целите зацртани вп рамките на 

стратегискипт припритет интеграција на Рпмите, младите и спцијалнп 

маргинализираните групи. Прпекупу за пбразпвание на Рпми (ПОР), ппддржан пд УСАИД, 

Деускауа фпндација Песуалпци и Рпмскипу пбразпвен фпнд, и вп деветтата гпдина пд 

свпјата имплементација пбезбеди щирпка пбразпвна ппддрщка за ппдпбруваое на стапката 

на задржуваое и прппднпст, какп и успехпт на ппфатените деца и млади луде. На вкупнп 191 

дете пд предушилищна впзраст му беще пвпзмпжена пбразпвна ппмпщ кпја е фпкусирана на 

пснпвите пд математика и пд македпнски јазик, какп и на развиваое на спцијалните и на 

кпгнитивните вещтини. За вкупнп 863 ушеници Рпми и 173 ушеници не-Рпми беще пбезбедена 

директна впнушилищна ппддрщка, кпја вклушуваще секпјдневна ппмпщ вп пищуваоетп на 

дпмащните задаши, тутпрствп, креативни и други рабптилници, пд страна на Рпмските 

пбразпвни центри вп Прилеп, Куманпвп и Скппје. Стипендистите на ПОР ппкажаа мнпгу 

ппдпбри резултати за разлика пд ушениците Рпми кпи не ушествуваа вп пвпј прпект. 

Мали интеркултурни иницијативи беа спрпведени пд страна на седум прпектни пснпвни 

ушилищта щтп придпнесе за збпгатуваое на впнщкплските активнпсти и ппдпбруваое на 

ушилищната атмпсфера и интеракцијата ппмеду сите ушеници. Над 2.100 ушеници Рпми и не-

Рпми (Македпнци, Турци, Срби, Бпщоаци итн.), над 300 рпдители и 200 наставници ушествуваа 

вп прпектните активнпсти. Над 100 наставници пд седумте прпектни ушилищта беа дел пд 

пбуките за интерактивни впспитни метпди и за правата на децата. За прпектните ушилищта 

беще пбезбеден дидактишки материјал и ушилищен прибпр пптребен за ушеое и предаваое сп 

цел на наставниците  да им се пвпзмпжи примената на знаеоетп здпбиенп на пбуките.  

Истражуваоетп „Образпваниеуп на ученици сп ниски ппсуигнуваоа“ беще сппрведенп вп 

спрабптка сп Медунарпднипу ценуар за пбразпвни пплиуики при Педагпшкипу факултет пд 

Љубљана. Напдите и преппраките беа презентирани на шетири тркалезни маси пдржани низ 

целата земја. 

Прпектпт на ФООМ, Рпмаверзиуас, прпдплжи сп унапредуваое на лишните капацитети и 

перспективите за кариера на студентите Рпми преку пбезбедуваое на дппплнителна 

академска ппддрщка (тутпрствп, пбуки итн.). Вп академската 2012/13 гпдина, 76 студенти Рпми 



Гпдишен извешуај 2013                                         Фпндација Оувпренп ппшуесувп - Македпнија                                                                9  

пд разлишни студиски прпграми беа кприсници на РМУСП14 стипендијата, дпдека пак истата им 

беще дпделена на 105 студенти за академската 2013/14 гпдина. Ппкрај тпа, на 72 студенти им 

беще дпделена РХСП стипендија15 вп академската 2012/13, а на 56 студенти вп академската 

2013/14 гпдина. 

Заврщнипт извещтај пд  надвпрещната евалуација на ПОР беще спрпведен вп перипдпт април-

јуни 2013 гпдина, вп кпј се вели: „Клучнипу заклучпк на  пвпј Извешуај пд евалуацијауа е 

дека Прпекупу за пбразпвание на Рпми е непрпценливп искусувп преку кпе се ппсуигнауи 

извпнредни резулуауи и дека има пдличен ппуенцијал за прпдплжуваое и за реплицираое. 

Прпекупу ги ппсуигнал ппсуавениуе цели, прпекуниуе акуивнпсуи биле ппддржани сп 

сплиден буџеу и бил применеу сппдвеуен припд вп рабпуауа а прпекуниуе акуивнпсуи 

ппфауиле цели генерации.“ 16  

Прпграмата „Младиуе за пувпренпуп ппшуесувп“ спрпведена пд страна на стратещкипт 

партнер на ФООМ, Младинскипу пбразпвен фпрум (МОФ), привлеше импресивен брпј на 

млади луде пд целата земја. 22 Дебатни клубa и 19 клубпви „Ушиме правп“ предвпдени пд 40 

тренери-вплпнтери, спбраа над 600 среднпщкплци на предаваоата за дебатираое, 

агрументираое, владееое на правптп, граданските и пплитишките права и разни други настани 

щтп се пдржуваа еднащ неделнп. Младите дебатери ушествуваа на 2 наципнални и 10 

регипнални дебатни натпревари. Македпнските дебатери влегпа вп најдпбрите 16 тимпви вп 

светпт, а гп псвпија и втпрптп местп за најдпбар дебатер. Беа прганизирани десетици дебати, 

меду кпи и дебатата „Аргумену: Организиранп изразуваое“ щтп претставува мега настан кпј 

на еднп местп спбра гплем брпј на јавни лишнпсти и публика пд пкплу 400 луде кпи вп живп ја 

прпследија дебатата за избприте. Најактивните шленпви имаа мпжнпст да ппсетат и напредни 

пбуки, какп на пример „Учиме правп: Обука за ЕУ“ (70 ушесници) и „МОФ Академија“ (80 

ушесници). Окплу 100 шленпви на Медиа/Арт клубпвите пд 5 града ушествуваа вп рабптилници 

за интернет активизам, улишен активизам и алтернативни фпрми на јавнп изразуваое. Вп 

рамките на свпјата прпграма, пнлајн Радипуп МОФ беще дпмаќин на 20 емисии на кпи какп 

впдители се јавија градански прганизации, млади активисти и музишари (вклушувајќи гп и 

првптп ЛГБТ щпу вп земјата), прпдуцираще над 1.000 индивидуални емисии и изгптви 3.000 

статии. Радиптп беще ментпр на 15 млади нпвинари и пбезбеди видеп пренпс на 15 разлишни 

настани пд граданскптп ппщтествп. Пп впведуваоетп на рефпрмата за екстернп пценуваое щтп 

ги засег(н)а сите ушеници пд пснпвнп и среднп пбразпвание вп земјата, МОФ спрпведе анализа 

и им ппмпгна на ушениците вп ппднесуваое на жалби вп врска сп недпстатпците на прпцеспт. 

МОФ спрпведе петиција, кпја ја ппддржаа  25.378 градани, за прпгласуваое на екстернптп 

пценуваое вп 2013 гпдина за пилпт и ппдгптви анализа за негпвптп спрпведуваое. МОФ 

рабптеще сп ушеници пд шетири средни ушилищта на јакнеое на капацитетите за 

плуралистишкп студентскп прганизираое и изгптвуваое на студентска прпграма за 

академската гпдина кпја беще дпставена дп ушилищтата сп цел ппстепена прпмена на 

нарущенипт систем на студенскп прганизираое. Беа спрпведени две истражуваоа на 

наципналнп нивп, и тпа: „Насилствптп вп ушилищтата“ и „Мпнитпринг на Наципналната 

стратегија за млади и прпграмата за развпј на пбразпваниетп“. 

Сп цел да ја ппддржи правната защтита на здравствените права на спцијалнп 

маргинализираните заедници (ЛГБТИ пппулација, сексуални рабптници, кприсници на дрпга, 

                                                           
14 Прпграма за стипендираое на студенти Рпми на Фпндациите птвпренп ппщтествп финансирана преку Рпмскипт пбразпвен фпнд  
15 Прпграма за медицински стипендии за Рпми на Фпндациите птвпренп ппщтествп финансирана преку Рпмскипт пбразпвен фпнд 
и Прпграмата за јавнп здравствп на Фпндациите Отвпренп ппщтествп 
16 Раду Флпреа и други, 2013, Прпект за пбразпвание на Рпми, Извещтај пд евалуацијата на ушинпкпт, стр. 11 
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 лица щтп живеат сп ХИВ и Рпми), ФООМ прпдплжи сп ппддрщката за правнп застапуваое на 

претставници пд спцијалнп маргинализираните групи (сексуални рабптници, кприсници на 

дрпги, трансрпдни лица и лица кпи живеат сп ХИВ). Беа превземени активнпсти за стратещкп 

застапуваое вп 17 судски ппстапки, пд кпи 5 слушаи (два слушаи на бесправнп земаое ДНК 

примерпк пд страна на пплицијата; два слушаи за закпнскп признаваое на прпменетипт ппл; и 

еден слушај на бесправнп пткриваое на медицински ппдатпци пд метадпнска прпграма) беа 

ппднесени пред Еврппскипу суд за чпвекпви права. Дппплнителнп, застапуваоетп за 

сппдветен третман сп Антиретрп вирусна терапија за лицата кпи живеат сп ХИВ, впденп пд 

Организацијауа на луде кпи живеау сп ХИВ „Заеднп ппсилни“, резултираще сп ппкашуваое на 

бучетпт за Антиретрп вирусна терапија и тестпвите за следеое за 87,5% за 2013 гпдина (пд 

52.000 евра на 97.500 евра), и згплемуваое на бучетпт на Прпграмата за ХИВ за 2,75 пати 

(175%) за 2014 гпдина (пд 130.081 евра на 357.723 евра). Пресметките за реалнп финансираое 

за Антиретрп вирусна терапија направени пд „Заеднп ппсилни“ беа клушен аргумент за да се 

слушат прпмените. 

Беще ппддржанп спрпведуваое на истражуваое за здравственипт статус, уживаоетп на 

правптп на здравје и пристаппт дп здравствени услуги за Рпмите сппреденп сп другите етнишки 

групи вп Македпнија. Истражуваоетп се спстпеще пд два дела, и тпа: анкетираое на 

дпмаќинствата, спрпведенп ппмеду примерпк на Рпми и примерпк пд другите етнишки групи 

кпи живеат вп близина на рпмските населби и истражуваое на релевантните дпкументи пд 

пплитиките на наципналнп и медунарпднп нивп. Резултатите пд истражуваоетп ппкажаа дека 

спстпјбата вп пднпс на здравственипт статус и пристаппт дп здравствените услуги е 

ппнеппвплна ппмеду рпмската пппулација вп сппредба сп другите етнишки групи. Рпмите се 

ппвеќе засегнати пд негативнптп влијание на спцијалните детерминанти пткплку другите 

етнишки групи. Истп така, Рпмите се сппшуваат и сп ппгплем степен на дискриминација  и 

несппдветен третман вп здравствените институции. Имајќи гп предвид недпстатпкпт на 

здравствени и други релевантни ппдатпци за рпмската заедница, ппдатпците пд 

истражуваоетп мпжат да бидат сплидна пснпва за развиваое на идните пплитики и 

активнпсти наспшени кпн унапредуваое на здравственипт статус на Рпмите. 

ФООМ ја прпдплжи ппддрщката за параправната ппмпщ кпја ја спрпведуваат здруженијата: 

НВО КХАМ Делчевп, Ценуарпу за демпкрауски развпј и иницијауиви - ЦДРИМ и 

Здружениеуп на градани за ппддршка на маргинализирани групи Рпмски Ресурсен Ценуар. 

Вп 2013 гпдина пбезбедија параправна ппмпщ и ппддрщка на 1.162 Рпми вп три рпмски 

заедници. Сп цел да се зајакнат капацитетите на параправниците, им беще пвпзмпжена 

кпнтинуирана технишка ппддрщка вп фпрма на кпнтинуирани пбуки за унапредуваое на 

системпт за впдеое на слушаите и функципнираое на параправната прпграма. Истпвременп, 

прпдплжи ппддрщката за пбезбедуваое на правна ппмпщ и судскп застапуваое на слушаи на 

прекрщуваое на здравствените права на Рпмите при щтп три судски ппстапки беа заврщени сп 

ппзитивен исхпд, а беще пбезбедена и правна ппмпщ за пстваруваое на здравствените и 

спцијалните права за 1.653 лица. Мпделпт на Рпмски здравсувени медијаупри, развиен сп 

ппддрщка пд ФООМ, прпдплжи да се имплементира пд страна на Министерствптп за 

здравствп, при щтп претставник на Фпндацијата е шлен на групата за следеое на 

имплементацијата на прпграмата за здравствени медијатпри.  
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Градеоетп на капацитетите на рпмските градански прганизации за тие да ги унапредуваат 

здравствените права на Рпмите вп 2013 гпдина беще надппплнетп сп пбуки за стратещкп 

кпристеое на медиумите вп застапуваоетп спрпведени пд Младинскипу пбразпвен фпрум.  

Сп цел да се ппстигне сеппфатнп застапуваое кпе ќе ја пдразува целпкупната ппддрщка вп 

пбласта на унапредуваое на здравјетп на Рпмите, ФООМ иницираще фпрмираое на Група за 

засуапуваое на здравсувениуе права на Рпмиуе17 (Групауа). Прпцеспт на развиваое на 

Наципналнауа сурауегија за инуеграција на Рпмиуе, впден пд Министерствптп за труд и 

спцијална пплитика, беще искпристен какп мпжнпст Групауа да ппднесе заеднишки предлпг 

сп преппраки и мерки вп делпт за здравствп, и тпа вп пет ппдрашја важни за унапредуваое на 

здравјетп на Рпмите: (1) защтита на здравствените права; (2) имунизација на децата Рпми; (3) 

инфпрмации и здравствена едукација; (4) пристап дп гинекплпщки и услуги за антенатална 

защтита; и (5) врабптуваое на Рпми какп здравствени прпфесипналци вп јавните здравствени 

институции. 

Прпекупу за легализација на дпмуваоеуп на Рпмиуе ја искпристи ретката и временски 

пгранишена закпнска мпжнпст да им ппмпгне на сирпмащните рпмски дпмаќинства да дпбијат 

закпнска сппственпст врз свпите дпмпви, а сп тпа да бидат ппсигурни вп закрепнуваоетп пд 

ппследиците на екпнпмската криза. Прпектпт пбезбеди мпнитпринг, правна ппмпщ и 

застапуваое за плеснуваое на прпцеспт на легализација. Впсппставенипт Фпнд за 

легализација на дпмпвиуе на Рпмиуе пбезбеди микрпзаеми без камата за ппкриваое на 

трпщпците ппврзани сп закпнските и сп административни ппстапки за легализација. Овпј 

прпект е предвиден да се спрпведува вп перипд пд три гпдини, дп ппшетпкпт на 2015 гпдина, а 

дптпгащ се пшекува ппвеќе пд 1.300 рпмски семејства да дпбијат ппмпщ за стекнуваое 

сппственпст врз нивните дпмпви. Вп 2013 гпдина, впсппставената база на ппдатпци 

вклушуваще над 1.500 предмети за легализација и беа пбезбедени пкплу 350 правни спвети и 

пкплу 700 заеми. 

 

 
 
Вкупниот износ на средствата потрошени за спроведувањето на активностите на ФООМ во 
2013 година изнесува 319.784.116 денари, од кои 210.583.675 денари потекнуваат од 
Фондациите отворено општество а 109.200.441 денари од други донатори.      
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Здруженија - шленки вп Групата за застапуваое на здравствени права на Рпмите се: Рпмска прганизација за мултикултурна 
афирмација С.О.С. - Прилеп, Фпндација Отвпренп ппщтествп - Македпнија, Здружение на прпсветни рабптници за защтита на 
правата на жените и децата ЛИЛ - Скппје, НВО КХАМ - Делшевп, Здружение за развпј на рпмската заедница СУМНАЛ - Скппје, 
Здружение САСТИПЕ - Гпстивар, Здружение Наципнален Рпмски Центар - Куманпвп, Х.Е.Р.А. - Аспцијација за здравствена едукација 
и истражуваое - Скппје и Здружение за еманципација, сплидарнпст и еднаквпст на жените - ЕСЕ Скппје 
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ПАРТНЕРИ И ДОНАТОРИ 
 

 

 

Партнерски организации: Младински пбразпвен фпрум, КХАМ, Врама си, Дендп вас, ИДЕА 

Југпистпшна Еврппа, Фпндација за пбразпвни и културни иницијативи „Шекпр пп шекпр“, Ппмпщ 

за сирпмащните и хендикепираните, Македпнски центар за еврппскп пбразпвание, Центар за 

градански кпмуникации, Центар за развпј на лпкалната демпкратија, Македпнскп здружение 

на млади правници, Транспарентнпст Македпнија, Хелсинщки кпмитет за шпвекпви права на 

Република Македпнија, Едукативнп хуманитарнп здружение ЕХО - Щтип, Избпр - Струмица, 

Младински културен центар - Битпла, ХОПС - Опции за здрав живпт Скппје, Х.Е.Р.А. - 

Аспцијација за здравствена едукација и истражуваоe, Организација на луде кпи живеат сп ХИВ 

„Заеднп ппсилни“, Кпалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните 

заедници”, РОМА С.О.С. - Рпмска прганизација за мултикултурна афирмација, Здружение за 

еманципација, сплидарнпст и еднаквпст на жените на Република Македпнија - ЕСЕ, НВО КХАМ 

Делшевп, Републишки центар за ппддрщка на лица сп интелектуална пппрешенпст - ПОРАКА, 

Центар за развпј на медиуми, НВО Инфпцентар, Реактпр - Истражуваое вп акција, Фпрум - 

Центар за стратещки истражуваоа и дпкументација, Фпндација Метампрфпзис, МИА - 

Здружение за здравственп прпсветуваое и унапредуваое на здравјетп, Здружение на градани 

за ппддрщка на маргинализирани групи РОМСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР Скппје, Центар за 

демпкратски развпј и иницијативи - ЦДРИМ, Здружение на прпсветни рабптници и защтита на 

права на жените и децата - ЛИЛ, Здружение за ппддрщка на маргинализирани рабптници 

СТАР-СТАР, Универзитетпт Фрибург, СФЕРА НОВА - Институт за динамишен развпј, ЕКО Свест - 

Центар за истражуваое и инфпрмираое за живптната средина, Хабитат Македпнија, 

Здружение Наципнален рпмски центар 

 

Донатори: УСАИД, Детска фпндација Песталпци, Рпмски пбразпвен фпнд, Щвајцарска агенција 

за развпј и спрабптка 

 
 

 

 


