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ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДИ  
 
Програма за образование на Роми 
 
Имплементатор/и: ФИООМ во партнерство со 5 локални ромски НВО: Врама си и Кхам - 
Куманово, Помош за хендикепираните и сиромашните - Прилеп, Сончогледи и Дендо вас – 
Скопје. 
Донатор/и: Агенцијата за меѓународен развој на САД (УСАИД), ФИООМ и Ромскиот образовен 
фонд 
 
Проектот за образование на Роми (ПОР) ја заврши шестата (2009/10) и навлезе во последната 
година од спроведувањето. Истиот обезбедува сеопфатна образовна поддршка со цел да се 
зголеми стапката на задржување на ромските деца во училиште и да се подобри успехот што 
го постигнуваат на ромските деца. ПОР успешно се спроведува во насока на постигнување на 
претходно утврдените цели на проектот.  
 
Компонента за претшколско образование – Програмата обезбедува образовна поддршка за 
234 деца на претшколска возраст, со цел да ги подготви за на училиште (74 од нив се на 
возраст за запишување во основно училиште). Преку активностите спроведени од страна на 
петте Ромски  образовни центри (РОЦ) во Скопје, Прилеп и во Куманово, овие деца развиваат 
социјални и когнитивни вештини, културни и хигиенски навики, учат македонски јазик и се 
стекнуваат со основни познавања од математиката.  
 
Компонента за основно образование – Вкупно 971 ученик од прво до осмо одделение во 
основно училиште добиваат секојдневна директна вонучилишна поддршка за пишување на 
домашните задачи, туторство за конкретни предмети, курсеви за англиски јазик и компјутери, 
креативни и други работилници што ги организираат Ромските образовни центри. Бројот на 
директните корисници во 2010 година се зголеми за 131 ученик од 3 дополнителни проектни 
училишта, едно во Скопје и две во Куманово. Вклученоста на родителите и врската меѓу 
ромските семејства и училиштата ја обезбедуваат РОЦ, преку посети во домовите, редовни 
месечни состаноци со родителите, како и преку образовни работилници и други активности 
наменети за родителите. 94,10% од редовните посетители на РОЦ (ученици од петто до осмо 
одделение) успешно го завршија соодветното одделение во школската 2009/10 година и 
продолжија во следното.  
 
Компонента за средно образование -  Во текот на школската 2009/2010 година, вкупно 98 (од 
102 ромски средношколци во трета година, со просек од најмалку 3,0, кои беа вклучени во 
пограмата за минатата година) од 40 училишта во 21 град во РМ продолжија да добиваат 
стипендии и менторство во училиштето од страна на 52 ментори кои се наставници во 
средните училишта. 65 стипендисти посетуваат куресви по англиски јазик во 15 градови низ 
земјата и сите добија сертификати за успешно завршување на курсот. 20 средношколци добија 
дополнителна подготвителна обука за полагање матура по англиски јазик, додека 7 
средношколци добија дополнителни подготвителни часови за полагање матура по 
математика. Сите 98 стипендисти успешно ја завршија четвратата година и се здобија со 
дипломи за завршено средно училиште. Ова претставува 96,08% од иницијалната група 
ученици за интервенција, составена од 102 средношколци.  
 
Компонента за високо образование – 35 универзитетски студенти добиваат стипендии за да го 
покријат туторството и другите студиски трошоци, 15 студенти кои користат или не користат 
стипендии добија туторство за 23 предмети, што го обезбедија 15 тутори; 67 студенти 
учествуваат во 5 работилници на различни академски теми. 
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Проект за образование на Роми – Детска фондација Песталоци 
 
Имплементатор/и: ФИООМ 
Донатор/и: ФИООМ и Детската фондација Песталоци  
Партнер/и: 3 локални ромски НВО: Врама си – Куманово, Помош за хендикепираните и 
сиромашните – Прилеп, Дендо вас – Скопје.  
Цел: Пристап до еднакви образовни можности за ромските деца во 4 општини во Македонија, 
преку подобрен успех и стапка на задржување, вградување на меѓукултурно образование во 
наставата во 6 партнерски училишта, идентификување на бариерите за уживање на правото на 
образование и воведување инструменти за застапување и лобирање, како и зајакнување на 
локалните партнерски организации за поуспешно спроведување на нивните стартегиски 
планови. 
 
Извештајот од евалуацијата во 2010 година покажа дека едно од најголемите постигнувања на 
проектот е зголемениот број ромски деца кои имаа пристап до образование (таргетираните 
учесници беа директно или индиректно вклучени во различни активности и го подобрија 
нивниот успех, преку зголемување на своето знаење во конкретни области, преку 
социјализација со стари пријатели, стекнување нови пријателства и запишување во средно 
образование). Најодржливата активност на проектот е развојот и спроведувањето на 
интеркултурни содржини во рамките на неколку предмети од проектните училишта.  
 
Некои од бариерите за уживање на правото на образование за сите деца во Македонија (со 
фокус на оние кои се соочуваат со ексклузија), беа идентификувани преку подготовка на 
„Коментари за уживањето на правото на образование со посебно нагласување на 
образованието за ромските деца“, кои беа подготвени и поднесени до Комисијата за 
правата на детето при ОН. Друг документ беше изготвен во рамките на проектот 
„Истражување на причините за нередовното присуство на ромските деца во основните 
училишта“, коешто беше јавно презентирано и споделено со различни засегнати страни. 
Капацитетите на локалните партнери за спроведување на нивните стратегиски планови беа 
зајакнати преку обуки за кадарот на локалните НВО, и тоа за: систематизација на плати, 
лидерство, комуникациски вештини и односи со јавноста и пишување ефективни 
документи за јавните политики. 
 
 
Политиките на ЕУ и македонското образование  
 
Имплементатор: ФИООМ 
Донатор/и: ФИООМ  
Партнер/и: осамостоената организација на ФИООМ – Метаморфозис, експерти и 
специјалисти за образование  
Цел: да се зајакне и да се поддржи европската перспектива на македонското образование, да 
се застапува за образовни политики кои се базираат на информации и докази и кои се водат 
од принципите за еднаквост, квалитет и еднакви можности.   
 
Во соработка со НВО Метаморфозис, ФИООМ изготви две истражувања: (1) „Постоењето и 
ефективното користење на ИКТ“ и (2) „Е-содржините во образованието“. Овие 
истражувања ги разгледуваат ефектите на компјутеризацијата во наставниот процес во 
училиштата. Наодите покажуваат многу недоследности и пропусти во компјутеризацијата на 
училиштата, недоволно и несоодветно користење на ИКТ и на дигиталните образовани 
содржини во процесот на наставата и учењето, недостиг на соодветен професионален развој 
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на наставниците, како и недостиг од инклузивни и транспарентни политики и стратегии за 
користење на ИКТ во образованието во училиштата, и на локално и на централно ниво.  

ФИООМ иницираше и објави анализа за трендот на зголемување на бројот на 
дисперзирани студиски програми ширум земјата. Врз основа на деск-истражување и 
повратни информации од студентите преку теренско истражување, анализата со 
наслов „Квалитетот на високото образование под прашалник – дисперзирани 
студиски програми како македонски феномен“ ги истражуваше и ги анализираше 
различните аспекти и несаканите ефекти од овој владин проект, и обезбеди препораки 
за натамошни акции. Бидејќи овие студии им беа наметнати на универзитетите, без 
соодветна анализа на потребите на пазарот на трудот и без друга сериозна анализа и 
дискусија, проектот почна и се спроведуваше без соодветни финансиски, 
инфраструктурни и човечки ресурси. Ова не е сообразно со принципите од Болоња и 
сериозно го става под прашање квалитетот на македонското високо образование.  
 
ФИООМ почна да работи на „Инвентар на македонското образование во транзиција 
(1991–2011)“, чијашто цел е да собере и да даде резиме на клучните образовни 
политики (закони, стратегиски документи, концепти) и проекти иницирани и/или 
спроведени во овој период. До крајот на 2010 година, ФИООМ собра мешан тим од 
експерти и почна да работи на „Анализата на историските читанки за основно 
образование“.  
 
Образование за сиромашни  
 
Имплементатор: ФИООМ  
Донатор/и: Соросовиот ургентен фонд  
Партнер/и: Министерството за образование и наука на РМ, основните училишта и 
локалните општини 
Цел: да се намалат ефектите од економската криза врз македонските семејства кои се 
однесуваат на трошоците за школување на децата.   
 
Во август 2009 година, ФИООМ доби 742.800 евра од Соросовиот ургентен фонд за да го 
спроведе двегодишниот проект за поддршка на учениците во основното образование (на 
возраст од 6 до 15 години) преку обезбедување на најпотребните дидактички и други 
училишни материјали/прибори (тетратки, блок, хартија, боици, мапи, итн.). Спроведувањето 
на проектот е поддржано преку потпишан меморандум за соработка со Министерството за 
образование и наука на почетокот од проектната интервенција во 2009 година.  
 
Вкупно 39.347 прибори со најпотребните училишни материјали и 19.643 школски ранци беа 
донирани за околу 19.700 ученици од I до VIII одделение во 309 основни училишта од 85 
општини во Македонија. Етничкиот состав на учениците што ја примија оваа донација е 
следниов: 43% се Македонци, 32% се Албанци, 11% се Роми, 4% се Турци, 3,5% се други и 7,5% 
не ја навеле својата етничка припадност.  
 
Беше воспоставена редовна комуникација со училиштата, со цел да се соберат релевантни 
податоци за примателите на донацијата. Проектниот персонал секојдневно комуницираше 
преку телефон, е-пошта и по пошта, додека од страна на училиштата немаше никакви 
поголеми пречки во однос на дистрибуцијата на училишните материјали до учениците. 
ФИООМ ги собра следниве информации за секој примател на донација од сите училишта: име 
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на ученикот примател на донацијата, одделение, етничка припадност, име на родител и 
потпис со кој се потврдува дека донацијата била примена.  
 
Младите за отворено општество  – локални младински иницијативи  
  
Имплементатор: Младински образовен форум во партнерство со 12 локални НВО  
Донатор/и: ФИООМ 
Цел: главна цел на проектот е да понуди алтернативен простор и содржина за македонската 
младина и да обезбеди можност за активно вклучување во промоцијата на вредностите на 
отвореното општество. Освен тоа, тој има за цел да иницира нивно активно вклучување во 
креирањето на младинските политики и принципи коишто се тесно поврзани со нивните 
потреби.  
  
Во 2010 година, мрежата на постојните 13 младински клубови беше проширена со ново-
отворениот центар во Тетово. Беа организирани вкупно 15 јавни настани ширум земјата со 
учество на повеќе од 3.000 млади. Во рамките на Академијата за слобода на младите 2010, 
беа организирани различни работилници кои им беа понудени на 160 средношколци, додека 
на Меѓународниот турнир за отворена дебата во Македонија 2010 учествуваа 200 дебатери 
од Македонија и од земјите од Балканот. Најдобриот дебатер од Македонија учествуваше на 
меѓународните турнири во Хрватска, Словенија и во Босна и Херцеговина.  

Младинскиот образовен форум во соработка со Реактор – истражувачи во акција спроведе 
истражување (меѓу 3.607 средношколци од 13 градови кои учествуваа во анкетата и во фокус 
групите) за 5 области: доверба во институциите; социјална инклузија; граѓанско учество; 
образование; вонучилишни активности. Неверојатните наоди од истражувањето беа 
презентирани во публикација со наслов „Капитулција, конфузија или отпор: социјалниот 
капитал на македонските средношколци“. 

2010 беше обележана со јавни настани кои предизвикаа голем интерес меѓу учениците, 
граѓаните и националните печатени и електронски медиуми. На првиот настан одржан во 
Битола  „Тука сме, многу сме, не прифаќаме НЕ“, повеќе од 150 средношколци испратија 
порака до државните и до локалните власти и институции дека гласот на младите мора да се 
слуша и да се почитува. Вториот настан беше одржан во Велес под наслов „45% од младите 
сакаат да ја напуштат Македонија“. Повеќе од 200 средношколци маршираа по улиците и 
бараа од властите да размислат каква иднина ѝ обезбедуваат на својата младина.  

 
Проект за младинска независност  
 
Имплементатор: Младински образовен форум (МОФ) 
Донатор/и: Соросовиот ургентен фонд  
Цел: Генералната цел на двегодишниот проект за младинска независност е да придонесе за 
поголем активизам и учество на младите, преку поддршка и промоција на финансиската, 
политичката и културната автономија на младите луѓе. Ова ќе се постигне преку инвестирање 
во знаењето и вештините на младите, зголемување на можностите за вработување, преку 
настани и создавање на одржливи ресурси за квалитетен социо-културен живот на студентите 
и негување на младинскиот активизам и учество.  
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Проектот ја постигнува оваа цел преку здружување на расположливите ресурси и експеризата 
на МОФ и 3 локални НВО во неформална мрежа на „младински центри“. Младински центри 
беа воспоставени во 5 универзитетски градови во Македонија (Скопје, Тетово, Струга, Битола и 
Штип). Младинските центри се залагаат за две компоненти:  
 
(1) „Развој на меки вештини за поддршка на образованието“ – обезбедува образование и 
обука за меки вештини, кои се од суштинско значење за да се биде конкурентен на пазарот на 
работа. Наменети се за апсолвенти и скоро-дипломирани студенти кои доаѓаат од средните и 
од ниските социјални кругови. При селекција на учесниците, се земаат предвид и еднаквите 
можности од аспект на етничката припадност, родот, возраста и посебните потреби.  

 
(2) „Програма за младински активизам и учество“ – студентски ресурсни центри каде што 
студентите и младите имаат можност да се вклучат во три вида клубови: вербал-кластер, е-
кластер и арт-кластер. Една од примарните функции на младинските центри е канцеларијата 
за поддршка на студентите (советодавна канцеларија за кариера), која служи како ресурсна 
точка за младите кои бараат работа, од аспект на обука за кариера, дисеминација на 
информации, поддршка за аплицирање, итн.  
 
Во 2010 беа организирани 7 обуки за обучувачи и работни групи, со повеќе од 30 обучени 
обучувачи; 280 студенти учествуваа во сите модули од обуката за меки вештини; 200 студенти 
и дипломци ги користеа услугите на советодавните центри за кариера; 180 студенти учествуваа 
во 10 обуки и симулации организирани од страна на советодавните центри за кариера; 19 
јавни настани беа организирани од страна на локалните центри и членовите на клубовите за 
младински прашања во Македонија, со повеќе од 1.000 учесници; во рамките на проектот 
беше воспоставена соработка со 10 НВО, 2 општини и 3 универзитети; беа објавени повеќе од 
40 стории и интервјуа во 27 национални и локални медиуми (ТВ, радио, весници, прилози кон 
весници итн.). 
 
 
ПРОГРАМА ИСТОК ИСТОК: Прекугранични партнерства  

Програмата Исток-Исток: Прекугранични партнерства ја поддржува меѓународната соработка 
меѓу граѓанското општество и невладините организации  со цел размена на искуства, 
експертиза и знаење во насока на промоција на принципите на отвореното општество на 
меѓународен план.  

Оваа програма е уникатен ресурс и методологија за поддршка на граѓанското општество и на 
невладините актери. Таа се спроведува од страна на 23 Соросови фондации со седиште во 
Албанија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Бугарија, Грузија, Ерменија, Естонија, Казахстан, 
Киргистан, Косово, Летонија, Македонија, Молдавија, Монголија, Полска, Романија, Србија, 
Словенија, Таџикистан, Турција, Украина, Црна Гора и во Република Чешка. Во Словенија, 
Русија, Литванија, Хрватска и во Унгарија, програмата се спроведува преку институционалните 
партнерски организации.  

Програмата доделува финансиска поддршка за реализација на прекугранични иницијативи 
коишто имаат за цел да ја поттикнат меѓународната размена. Исто така, таа ги покрива 
директните трошоци за организација на меѓународни настани во Македонија и за учество на 
претставници од Македонија на настани што се организираат во странство.  
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Дополнителни информации можат да се најдат на следниов веб-сајт: 
www.soros.org/initiatives/east  
 
Во 2010 година, Програмата Исток-Исток: Прекугранични партнерства работеше на следниве 
прашања:  
 

• Недостигот од информирана отворена дебата и ниската јавна свест за корените, 
формите на појава и опасностите за демократијата како резултат на практикувањето на 
авторитарните и популистички политики;  

• Ограниченото  знаење и капацитети на актерите од граѓанското општество за ефикасно 
и ефективно учество во дизајнирањето на социјално исправни политики и за 
мониторинг на нивното спроведувње во согласност со меѓународните/ЕУ критериуми и 
вредности;  

 

Иницијативи/настани поддржани во Македонија (активности организирани во земјата)  

Отворање дијалог и развивање на односите меѓу тинк-тенк организацијата во Македонија, 
Косово и во Албанија 

Главна цел на проектот беше да ја потенцира статус кво ситуацијата и сѐ уште нерешените 
прашања меѓу земјите-соседи. Заедничките предизвици на полето на академската, културната, 
медиумската и невладината соработка меѓу релевантните актери од Македонија, Косово и 
Албанија беа презентирани и анализирани на еднодневната иницијална дебата организирана 
од страна на ФОРУМ – Центар за стратегиски истражувања и документација (јуни 2010 година, 
Скопје), во партнерство со Косовскиот институт за политички истражувања и развој од 
Приштина и Албанскиот институт за медиуми од Тирана. Партнерите ја истражија можноста за 
граѓанско учество во одржувањето на мирот и стабилноста во регионот како предуслов за 
добро-соседските односи. Учесниците ја подвлекоа потребата од заеднички напори со цел да 
се создаде и да се одржува климата на заемна доверба и разбирање, за да се гарантира 
европската перспектива на регионот. Беше заклучено дека е потребен креативен приод за да 
се создадат нови врски и да се обезбеди поддршка за граѓански прекугранични контакти кои 
ќе придонесат за ЕУ перспективите на овие три балкански земји. Интеграцијата во ЕУ, борбата 
против организираниот криминал и корупцијата, промоцијата на мултикултурализмот, борбата 
против говорот на омраза и популизмот, истражувањето на улогата на религијата во развојот 
на општеството и улогата на жените во демократизацијата на земјите од Западен Балкан беа 
наведени како теми коишто можат понатаму да се истражуваат. Во 2011 година, проектот 
продолжува со организација на дебати во Тирана и во Приштина.   

Иновативни модели за признавање на неформалното образование во младинскиот сектор  

Проектот има за цел да го подобри квалитетот на образованието во Република Македонија 
преку трансфер на знаења и практики за стандардизација на неформалното образование на 
младите. Носителот на иницијативата, Младинскиот културен центар од Битола, организираше 
младинска конференција (октомври 2010 година, Битола) на која беа презентирани и се 
дискутираше за регионалните и за искуствата во ЕУ во поглед на развивањето на националните 
инструменти за признавање на неформалното образование како алатка за интеграција на 
младите. Презентирани беа успешните модели и кампањи за односи со јавноста, посветени на 

http://www.soros.org/initiatives/east�
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унапредување на социјалното признавање на младинската работа.  Беше промовирана 
сертификацијата на неформалното образование како инструмент за намалување на 
невработеноста меѓу младата популација во Македонија и во поширокиот регион. Потребни се 
дополнителни напори за признавање на различните форми на неформално образование како 
модели за самовработување на младите. Детално се дискутираше и за доживотното учење, 
образованието за возрасни, националните стратегии за подобрување на неформалното 
образование, мобилноста на младите и можноста за унифицирање на сертификацијата на 
неформалното образование за млади. Беше воспоставена регионална неформална младинска 
мрежа, која ќе иницира заеднички регионални активности за застапување, со цел да се 
поддржат регионалните иницијативи што промовираат развој и подобрување на 
неформалното образование за млади.   

 Граѓанските организации како контролен механизам во акциите против нелегеалната 
трговија со луѓе1

Центарот за граѓански иницијативи од Прилеп спроведе регионална иницијатива којашто 
имаше за цел да се иницира создавањето регионални и национални структури за мониторинг 
на спроведувањето на националните механизами за упатување против нелегалната трговија со 
луѓе. Проектот беше спроведен во три фази, заедно со партнерските организации од Грција, 
Косово, Србија и од Албанија, коишто изготвија заедничка методологија и ефективни техники 
за мониторинг на политиките и на активностите против нелегалната трговија со луѓе. Посебно 
внимание беше посветено на превентивната работа со ранливите групи. Се направи анализа и 
споредба на националните законодавства, правните услуги и националните акциони планови. 
Беше изготвен нацртот на регионална стратегија за борба против нелегалната трговија со луѓе, 
која се базира на искуствата од ЕУ и на релевантните меѓународни конвенции за заштита на 
човековите права и против нелегалната трговија со луѓе.  

 

Главните препораки од завршната регионална конференција (февруари 2011 година) треба да 
придонесат за поголема транспареност и зголемена одговорност на националните власти во 
спроведувањето на националниот механизам за упатување во Македонија и во земјите од 
Балканот. Учесниците ја нагласија потребата за зголемување на ефикасноста и подобрување 
на механизмите и постапките за заштита на жртвите на нелегалната трговија со луѓе, во 
согласност со законодавството на ЕУ, ОБСЕ и стандардите на Меѓународната организација за 
миграција. Беше презентиран и „Извештај од проценката на потребите“, кој ќе биде 
публикуван на четири јазици2

Беа зајакнати институционалните капацитети и вештините за мониторинг на политиките 
против нелегеалната трговија со луѓе на мониторинг-организациите кои се учесници во оваа 
иницијатива и беше воспоставено прекугранично партнерство на граѓанските организации.  

.  

Прекугранична соработка на новинарите и граѓаните во борбата против говорот на омраза: 
Македонија и Бугарија  

                                                           
1 Проектот беше поддржан од ФИООМ, Комисијата на Европската унија (ИПА фонд) и Балканскиот фонд за 
демократија. 
2 Македонски, српски, албански и англиски јазик.  
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Овој билатерален проект имаше за цел да воспостави прекуграничен форум за мониторинг и 
следење на јавните случаи на говор на омраза меѓу Македонија и Бугарија. Беше изготвена 
методологијата за мониторинг и беа идентификувани случаи на непријателска и навредлива 
комуникација во медиумите. Оваа иницијатива беше спроведена во две фази од страна на 
партнерските организации: Центарот за развој на медиуми од Скопје и Центарот за 
радиодифузна обука ПроМедиа од Софија.  

Во првата фаза (септември 2010 година, Банско и ноември 2010 година, Маврово) беше 
изработена унифицирана методологија за истражување, со која се идентификуваат и 
анализираат корените, појавата и причините за случаите на говор на омраза. Мониторинг 
тимовите се фокусираа на случаи на стереотипизирање во традиционалните и во новите 
медиуми во Македонија и Бугарија во периодот 20 јули – 20 август 2010 година и лоцираа 
само неколку нископрофилни случаи на говор на омраза. Партнерите изготвија унифицирани 
рамки за националните извештаи и подготвија заеднички препораки за медиумите и за 
граѓанското општество.  

Во финалната фаза, во Софија и во Скопје (февруари 2011 година) беа презентирани 
извештаите од мониторингот, заедно со препораките. Новинарите, креаторите на јавното 
мислење и активистите на граѓанското општество имаат активна улога во напорите за 
елимирање на генерализацијата, стигматизацијата и негативниот и нетолерантниот начин на 
информирање на јавноста во двете земји-соседи.  

Годишен состанок на координаторите на програмата Исток-Исток  

Во јуни 2010 година во Охрид, ФИООМ беше домаќин на годишниот состанок на координатори 
и партнери во програмата Исток-Исток: Прекугранични партнерства. Примарната цел на 
годишниот состанок е да ги анализира постигнувањата и ефектот на иницијативите поддржани 
во 2009 година и да иницира размена на искуства за да се идентификуваат приоритетите и 
стратегиите за 2011 година. Се дискутираше и за видливоста на програмата на глобално ниво и 
за интеграцијата на нови региони и континенти со традиционални општества преку ангажман 
на програмата Исток-Исток: Прекугранични партнерства.  

Учество на настани организирани во странство  

Во 2010 година, програмата Исток-Исток: Прекугранични партнерства на 55 поединци и една 
организација им овозможи да учествуваат на вкупно 21 настан организиран во странство.  

Беше обезбедена поддршка за претставницитеод Македонија со цел да придонесат во 
регионалните иницијативи посветени на проценката на здравствените услуги за ромското 
население, промоцијата на младинскиот волонтеризам и добротворната работа, како и на 
настани организирани на теми кои ги истражуваат врските меѓу истражувачкото новинарство и 
организираниот криминал.  

Четири претставници од Македонија3 учествуваа во два прекугранични настани4

                                                           
3 Несиме Салиоска, РОМА СОС, Прилеп; Сенад Мемеди, Министерство за здравство; Аида Мустафовска, Ромски 
здравствен медијатор во општината Шуто Оризари и Мила Царовска, ХЕРА, Скопје.  

 на кои се 
презентираа домашните позитивни искуства во однос на подобрувањето на пристапот на 
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ромското население до здравстевните услуги, со специјален фокус на жените Ромки. 
Учесниците го објаснија македонскиот концепт за ромските здравствени медијатори, како 
успешен модел за подобрување на здравјето на Ромите. Група од 13 учесници од различни 
младински организации од Македонија, предводени од Центарот за институционален 
развој – ЦИРа, присуствуваа на меѓународната младинска конференција5

Три новинари и истражувачи

. Македонските 
учесници ја презентираа националната правна рамка за спроведување на Законот за 
волонтерство, предизвиците за неговото спроведување и успешните модели за планирање, 
мотивирање и ангажирање волонтери во јавниот, приватниот и во граѓанскиот сектор во 
Македонија.  

6 учествуваа на меѓународната конференција7

 

 посветена на 
истражувачкото новинарство, корупцијата и организираниот криминал. Учесниците ги 
презентираа домашните негативни искуства од мониторингот на медиумското покривање на 
корупцијата во Македонија, и ги споделија успешните истражувачки приказни поврзани со 
корупцијата и организираниот криминал.  

ПРОГРАМА ЗА ИНФОРМАЦИИ 

 
Активна граѓанска партиципација преку употреба на нови технологии 
 
Имплементатор: Метаморфозис 
Донатор/и: ФИООМ  
Цел: Цел на проектот е зголемување на капацитетот на граѓанскиот сектор (НВО, неформални 
групи и активисти) да им служат на своите заедници на полето на активно граѓанско учество 
преку примена на иновативни нови технологии за зголемување на транспарентоста и 
отчетноста на инстутициите кон граѓаните.  
 

Проектот има две компоненти: развој на софтверски решенија – алатки и овозможување на 
НВО да ги користат во пракса преку пренос на знаења и формирање мрежи, коалиции и 
онлајн-заедници. 

Во соработка со Викимедија Македонија, НВО која е дел од глобалната мрежа и ја 
администрира Википедија на македонски јазик беше развиена платформата http://wiki.mk чија 
намена е одржување вики-сајтови насочени кон информирање за одредени територијални 
целини, како и наставен план и упатство за користење на вики-софтвер наменети за 
активисти/волонтери. Во соработка со локални НВО беа одржани 4 обуки и отворени портали 
за 3 града: Скопје, Велес и Дебар.  

                                                                                                                                                                                     
4 Размена на најдобрите практики: подобрување на пристапот до здравствени услуги во ромските заедници, 
Симперофољ, Кримеа, Украина, јули 2010 година и Мукачево, Транскарпатски регион, Украина, октомври 2010 
година.  
5 Поттикнување на волонтеризмот кај младите, декември, Софија, Бугарија.  
6 Герман Филков, Центар за граѓански комуникации; Ана Петрушева, Балканската истражувачка мрежа – БИРН, 
Скопје и Џелал Незири, новинар во дневниот весник Коха е ре.  
7 Најдобрите практики за прекугранично истражувачко новинарство, декември, Кишињев, Молдавија.  

http://wiki.mk/�
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Како резултат на соработката и примена на искуствата на mySociety.org од Британија развиени 
се ИКТ решенија преку кои се зголемиваат можностите индивидуалните граѓани бараат 
информации од властите на локално и централно ниво: надградба и проширување на 
можностите на сервисот http://Popravi.mk наменет за пријавување дефекти и комунални 
проблеми до општините; како и создавање на „Пиши им“ (http://pisi.im) сервис преку кој 
граѓаните може да се обратат директно до нивните избрани претставници. 
 
Социјални медиуми за демократија 
 
Имплементатор: Метаморфозис 
Донатор/и: ФИООМ  
Цел: Цел на проектот е проширување на вештините за критичко размислување, технички 
познавања и лидерство во граѓанскиот сектор во Македонија, овозможувајќи им на 
невладините организации и индивидуалните активисти, особено младите, да почнат да ги 
користат преку новите медиуми како средство за позитивни општествени промени во врска со 
одредени важни каузи. 
 
Со цел да се зголемат можностите за активно учество на активистите и НВО во јавниот дискурс 
беа креирани/надградени следните алатки, со примена на слободен софтвер адаптиран на 
локалните потреби: интерактивниот агрегатор на локални е-содржини http://Ping.mk (кој 
дневно прикажува 100-200 нови линкови на 200-500 посетители дневно) и платформата 
http://Kauza.mk која содржи тематски блогови наменети за застапување на одредени каузи од 
групи разнородни активисти (31 блог со 60 автори).  

Пинг.мк е единствениот локален агрегатор што овозможува интеракција со корисниците 
(оставање коментари, гласање, предложување линкови) и секојдневно ги прикажува новите 
линкови од над 425 извори  (RSS фидови од блогови, НВО, независни е-магазини, општини...) 
пренасочувајќи го сообраќајот кон нив со цел да ги мотивира за поголема продукција. 
Актуелните содржини од локалните блогови беа промовирани и на меѓународно ниво на 
повеќе јазици преку мрежата Глобал војсис онлајн, зголемувајќи ја нивната моќ на полето на 
активизам на интернет а со тоа и повратната врска која влијае на мотивација на авторите.  

Како дел од активностите за развој на ресурси на интернет беа објавени 5 водичи за онлајн-
активизам на два локални јазици (македонски и албански): „Вовед во граѓански медиуми“, 
„Блогирај за кауза“, „Вкрстено објавување за застапување“, „Геобомбардирање“ и „SEO совети 
за блогери за застапување“. Потоа беше објавено и печатено издание со компилација од 
нивните содржини.  

Врз основа на наставен план за обуки кој опфаќа и развој на критичко размислување и  
аргументирано пишување адаптирани за интернет насочени кон младите и во соработка со 
младински организации (Младински образовен форум - МОФ). Беа спроведени 10 обуки за 
активизам на интернет за вкупно 127 претставници на НВО од целата земја, како и 3 обуки за 
користење на социјални медиуми и блогови со вкупно 51 учесник и 2  обуки за дигитално 
раскажување приказни со 39 учесници. По обуките беа одржани 8 промотивни јавни дебати во 
различни градови, секоја со по 20-30 учесници. Дополнително, беа спроведени и низа 
презентации и консултативни средби, како и обуки со водење преку интернет (coaching) за 
автори од традиционалните (весници и ТВ) и новите медиуми (блогери) за интегрирање на 
развиените алатки во нивната секојдневна работа, со кои беа опфатени околу 30 лица. 

http://popravi.mk/�
http://pisi.im/�
http://ping.mk/�
http://kauza.mk/�
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Приватност на Интернет на лесен начин 
 
Имплементатор: Метаморфозис 
Донатор/и: ФИООМ  
Цел: Цел на проектот е подигање на свеста на општата јавност и особено на децата за нивните 
права поврзани со новите технологии и обезбедување знаења за техничките и правните 
средства за нивна заштита прилагодени на возраста.  
 

Активностите се изведуваат во соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци, 
Детскиот театарски центар (ДТЦ), ЕУ Инфоцентар и Европски дигитални права - ЕДРИ. 

Во рамките на проектот „Приватност на Интернет на лесен начин“ досега се изработени 8 
детски едукативни игри на различни теми од областа на заштитата на децата и нивната 
приватност на интернет. Тие се достапни на веб-сајтот Безбедно на интернет на македонски 
(http://bezbednonainternet.org.mk/igri) и албански (http://www.internetisigurt.org.mk/lojera) 
јазик. Изработени се и 13 кратки филма на истите теми кои опфаќаат: сајбернасилство, заштита 
од онлајн-грабливци, плагијат, онлајн-измами, користење безбедни лозинки итн., кои исто 
така се на двата јазика.  

Во текот на проектот се организираа предавања и интерактивни работилници за деца (2 во оу 
Ацо Шопов) и еднодневни семинари за наставници (гимназија Нова и оу Ацо Шопов), како и 
медиумски покриени промотивни јавни настани (Одбележување на Европскиот ден за 
побезбеден интернет во ЕУ Инфоцентарот, Промоција на филмчиња за безбедност и 
приватност на децата на интернет во Детски театарски центар, делење промотивни материјали 
на Априлијада), како и онлајн кампања за дистрибуција на стрип-албумот „Под надзор“ од 
ЕДРИ низ Македонија (http://r.ping.mk/comments/u5a).  Беше изработено и мини-истражување 
за навиките на децата поврзани со користење нови технологии (http://r.ping.mk/24d9). Беше 
остварена и соработка со традиционалните медиуми преку давање изјави и објавување 
авторски написи за содржини поврзани со проектот во „Нова Македонија“ и „Време“. Сите 
активности беа придружени со редовни објави на веб-сајтот bezbednonainternet.org.mk, како и 
промоција преку социјалните мрежи Фејсбук и Твитер. 

Во рамките на проектот беше остварена соработка со Парламентот на РМ преку обезбедување 
стручна помош за составувањето на Декларацијата за побезбеден интернет, усвоена на 
01.03.2010 г.  (http://r.ping.mk/24du, http://r.ping.mk/11n5) при што беа промовирани 
заклучоци против цензура и филтрирање на Интернет. 

Конференција Е-општество 

Имплементатор: Метаморфозис 
Донатор/и: ФИООМ, УСАИД (Проект за е-Влада) 
Цел: Цел на проектот е подигање на свеста на носителите на одлуки и креаторите на јавното 
мислење, како и вмрежување помеѓу сите заинтересирани страни од Македонија и регионот, 
за најновите случувања на поле на развојот на е-Влада што може да се употребат за зголемена 
ефикасност на јавната администрација и зголемување на нејзината транспарентност кон 
јавноста. 

http://bezbednonainternet.org.mk/igri�
http://www.internetisigurt.org.mk/lojera�
http://r.ping.mk/comments/u5a�
http://r.ping.mk/24d9�
http://r.ping.mk/24du�
http://r.ping.mk/11n5�
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Шестата по ред меѓународна конференција е-Општество.Мк на тема „е-Влада за зголемена 
ефикасност и транспарентност“ беше одржана во Скопје на 01.12.2010. Конференцијата се 
фокусираше на улогата на системите за е-влада за зголемување на ефикасноста и 
транспарентноста на јавната администрација, подигнувајќи ја јавната свест и свеста на 
носителите на одлуки од државните органи и креаторите на јавно мислење од 
традиционалните и новите медиуми. (http://e-society.mk)  

На конференцијата учествуваа околу 200 учесници од земјата и странство, претставници на 
релевантните владини тела, како и претставници на граѓанскиот и деловниот сектор. Излагања 
имаа 16 домашни и 3 странски претставници во рамките на 3 работни сесии (споделување 
најдобри практики, локална е-власт и влада со граѓаните во центарот), како и тркалезна маса 
на тема „Мултисекторска соработка како клуч за успешно спроведување на е-влада“. 

Отворен пристап 

Имплементатор: Метаморфозис 
Донатор/и: ФИООМ  
Цел:  Цел на проектот е зголемување на видливоста на слободно достапните академски 
(научни и/или образовни) публикации на Интернет преку промоција и агрегирање на трудови 
објавени според принципите на светското движење за Отворен пристап (Open Access). 
 

Како дел од развојот на ресурси преку адаптација на слободен софтвер и слободно достапни 
информативни содржини беше објавена верзија на софтверот за складишта со отворен 
пристап dSpace локализирана на македонски и албански јазик, достапна за бесплатно 
симнување преку интернет (http://metamorphosis.mk/dspace), како и упатства во текстуален и 
видео-формат. Исто така беше објавен и веб-сајтот „Дигитални складишта 
(http://metamorphosis.mk/digitalniskladista) наменет за високо-образовните, истражувачките и 
воопшто за сите институции кои планираат да воспостават дигитално складиште за 
архивирање на своите документи, трудови, софтвер, наставни ресурси, мултимедијални 
фајлови и сл. 

За дигање на свеста во 2000 примероци беше испечатен двојазичен постер за придобивките 
од отворенито пристап за научната заедница и дистрибуиран во 11 академски и образовни 
институции. Потоа беа одржани воведни јавни 7 презентации на 5 државни и приватни 
универзитети низ целата земја со вкупно околу 212 учесници, како и низа состаноци со 
претставници на државните органи (МИОА) и раководствата на универзитетите.  

Како резултат, тимови од академските институции учествуваа на серија од 3 обуки, по што на 
Економскиот институт при УКИМ беше создадено првото стандардизирано складиште за 
научни трудови со Отворен пристап во РМ (http://depo.ek-inst.ukim.edu.mk).  Локализираниот 
софтвер е инсталиран и се подготвува негова примена од издавачите на уште најмалку 2 
стручно-научни е-списанија. 

Балканска мрежа за справување со електронски отпад 
 
Имплементатор: Метаморфозис 

http://e-society.mk/�
http://metamorphosis.mk/dspace�
http://metamorphosis.mk/digitalniskladista�
http://depo.ek-inst.ukim.edu.mk/�
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Донатор/и: ФИООМ, Европска комисија (ИПА)8

Цел: Цел на проектот е подобрување на правните и институционалните рамки со кои ќе се 
придонесе за соодветно раководење со електронскиот отпад (е-отпад) во  Македонија, Србија, 
Хрватска и Бугарија преку зголемување на соработката меѓу сите заинтересирани страни, 
подигање на јавната свест и градење на капацитетите на еколошките и др. НВО за лобирање, 
застапување и вмрежување.  

 

 
Преку Балканска мрежа за справување со електронски отпад формирани се 4 активни 
национални мрежи со по десетина локални НВО во Македонија, Хрватска, Србија и Бугарија со 
цел дигање на јавната свест и застапување за соодветно раководење на справувањето со 
електронски отпад (е-отпад). Членките на мрежите беа избрани преку транспарентни јавни 
повици по што беа одржани основачки средби во секоја земја. 

Во рамките на проектот беа развиени интернет алатки - веб-сајтот http://bewman.eu и профили 
на социјални медиуми достапни на шест јазици: македонски, албански, српски, хрватски, 
бугарски и англиски, за поддршка на напорите за застапување, кои нудат информации 
поврзани со е-отпад на јавноста. Започната е кампања преку социјални медиуми за широка 
дистрибуција на информациите и придобивките на проектот.  

Беше извршена студиска посета на експерти од партнерот од Велика Британија и извршени 
статистички истражувања во сите 4 балкански земји кои подлежат на стручна анализа со цел 
искуствата и најдобрите практики од оваа област од ЕУ соодветно да се адаптираат на 
локалните услови, со што ќе се овозможи усогласување со релевантните Директиви.  Беа 
развиени материјали за обука и застапување и спроведена обука за обучувачи за претставници 
на сите партнери – лидери на национални мрежи. 

Дополнително, во Македонија е воспоставена синергија со НДИ, Собранието на РМ и 
Министерството за животна средина и просторно планирање за примена на резултатите од 
проектот и организирање активности за активно граѓанско учество при изработката на Законот 
за електронски и електричен отпад, при што во септември 2010 г. беше одржан јавен брифинг 
во рамки на 55 седница на собраниската Комисија за транспорт, врски и екологија 
(http://is.gd/Z5rO57).    

Активностите на проектот продолжуваат во 2011 преку обуки на активисти од НВО од 
националните мрежи, спроведување на активности за дигање на јавната свест од нивна страна 
во нивните локални средини, како и одржување завршна конференција во Македонија, 
планирана за ноември. Во февруари, проектот беа претставен и на настанот „Застапување за 
подобри политики за раководење со е-отпад“ во Брисел, дел од програмата на ЕУ Pople-to-
People (http://is.gd/N7mUzH).  

 

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО 

Во периодот 2009–2010 година, Програмата за јавно здравство ги имаше следниве цели: 

 

                                                           
8 За двете години – 2010 и 2011.  

http://bewman.eu/�
http://is.gd/Z5rO57�
http://is.gd/N7mUzH�
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• збогатување на образовните процеси и практики на здравствените и на правните 
работници преку имплементација на интегриран концепт за право и здравство кој 
промовира недискриминирачки услуги и заштита на правата на социјално 
маргинализираните групи; 

• зајакнување на капацитетите на активистите за човековите права за мониторинг и 
известување во поглед на спроведувањето на законите, политиките и практиките, 
вклучително и градењето на капацитети за водење парници во случаи на прекршување 
на човековите права, со цел да се постигне отчетност на институциите и 

• градење на капацитетите на граѓанските организации за мониторинг и известување за 
трошењето на јавно здравствениот буџет, со цел да се намали ненаменското трошење 
и да се поттикне транспарентноста и отчетноста на институциите. 

 
Во насока на остварување на овие цели, во овој период беа имплементирани следниве 
проекти и активности: 

 
Иницијатива за достапност на основните лекови 
 
Имплементатор/и: ФИООМ, Асоцијација за еманципација, солидарност и еднаквост на жените 
– ЕСЕ и Асоцијација за здравствено просветување и унапредување на здравјето – МИА  
Донатор/и: ФИООМ и Иницијатива за достапност на основните лекови, Програма за јавно 
здравство – Њујорк   
Цел: Градење на капацитетите на граѓанските организации од областа на здравството за 
развивање на праведни и ефикасни механизми за обезбедување на основните лекови. 
 

Во рамките на оваа иницијатива, во 2010 година 2 организации коишто се профилирани на 
полето на здравство, ЕСЕ и МИА, беа поддржани за да спроведат проекти. Со цел да се утврди 
кои лекови за остеопороза и женски хормони се наоѓаат на позитивната листа на лекови и 
колкава сума плаќаат пациентите како кофинансирање при купувањето на овие лекови, ЕСЕ 
спроведе анализа којашто покажа дека повеќето лекови можат да се најдат на пазарот, при 
што пациентот треба да доплати 20 проценти од референтната цена за одреден лек. Од вкупно 
25 хормони за жени, кои како лекови се регистрирани во Македонија, само 5 можат да се 
најдат на позитивната листа на лекови. На прес-конференција беа презентирани наодите од 
истражувањето, а едновремено беше промовиран и Здравствениот информативен центар на 
ЕСЕ, каде што жените ќе можат да се обратат доколку се соочат со проблеми при 
снабдувањето со лекови за здравје на жените, кои се на позитивната листа на Фондот за 
здравствено осигурување. Со цел да се оцени достапноста на регистрираните анти 
хипертензивни лекови, кон крајот на 2010 година МИА спроведе истражување во аптеките во 3 
региони во Македонија.  

 
Програма за мониторинг на здравствениот буџет и за застапување 
 
Имплементатор/и: ФИООМ, Месечина, Гостивар и Асоцијација за еманципација, солидарност 
и еднаквост на жените – ЕСЕ 
Донатор/и: ФИООМ, Програма за мониторинг на здравствениот буџет и за застапување - 
Програма за јавно здравство – Њујорк и Проект за здравје на Ромите - Будимпешта   
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Цел: градење на капацитетите на една ромска организација за мониторинг на здравствениот 
буџет преку обезбедување техничка помош за развивање на методологијата за мониторинг на 
здравствените буџети и за застапување. 
 

Во 2010 година, ФИООМ продолжи со поддршка на спроведувањето на проектот „Еднаков 
пристап до здравствена заштита“. Со цел да се реализира соодветна буџетска анализа и да 
се подготви акциски план за застапување за соодветни буџетски алокации кои ќе овозможат 
соодветна имунизација на децата Роми, беа обезбедени различни форми на техничка помош. 
Во јули 2010 година беше подготвен деталниот акциски план за застапување, со цел да се 
обезбедат повисоки буџетски алокации за имунизација. Врз основа на податоците добиени од 
Министерството за здравство и други значајни буџетски документи, беа направени 
дополнителни анализи на буџетите. Како резултат на сите напори за застапување, кон крајот 
на 2010 година Министерството за здравство ги прифати посочените препораки, како дел од 
Програмата за активно здравје на мајките и децата со соодветна буџетска рамка.  

Иницијатива за право и здравство 
 
Имплементатор/и: ФИООМ, Центар за регионални истражувања и соработка – „Студиорум“, 
ХОПС – Опции за здрав живот, Медицински факултет - Скопје и Правен факултет, Скопје 
Донатор/и: ФИООМ, Иницијатива за право и здравство, Програма за сексуално здравје и права 
- Програма за јавно здравство, Њујорк; Програма за доделување грантови за човекови права - 
Будимпешта   
Цел: воведување интегриран концепт за право и здравство, преку обезбедување обуки и 
достапност на ажурирани информации со цел да се унапреди квалитетот на услугите за 
социјално маргинализираните заедници и да се елиминираат дискриминаторските практики. 
 

Концептот на здравство базиран на право беше промовиран преку воведувањето курс за право 
и здравство, како дел од наставниот план на Правниот факултет во Скопје, при што 32 студенти 
го слушаа курсот во академската 2009/2010. Во соработка со Медицинскиот факултет Скопје и 
Правниот факултет, Скопје, ФИООМ беше домаќин на Втората регионална работилница за 
изучување на правото и здравството на која учествуваа 42 професори од 8 држави. Во 2010, во 
рамки на проектот за практиканти во областа на правото и здравството и под менторство на 
„Студиорум“ беше подготовен и испечатен Прирачник за практичари за човековите права во 
здравствената заштита. Прирачникот беше промовиран на 18-тиот Светски конгрес за 
медицинско право во Загреб, што се одржа во периодот од 8 до 12 август 2010, и тоа на 
специјален настан организиран од страна на ИОО – ИПЗ – Лансирање на прегледот на 
прирачници од Арменија, Грузија, Македонија и Украина. Дополнително на тоа, во рамките на 
научната програма на Конгресот, претставник од Македонија имаше индивидуална 
презентација на документот за сообразноста на македонскиот Закон за правата на пациентите 
со меѓународните стандарди од оваа област.  Беа подготвени материјали за обука и се одржаа 
две обуки за правниците кои работат во здравствените институции. Во подготвка е и 
поедноставена веријза на Прирачникот за практиканти, која лесно ќе може да се користи од 
страна на пациентите. Во 2010 година, двајцата адвокати продолжија да работат во случајот на 
7-те сексуални работнички (жртви на полициската рација од ноември 2008 година) – случаи 
што се базираат на прекршување на правото на приватност, кои беа поднесени до Дирекцијата 
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за заштита на личните податоци; продолжи одбраната во кривичните постапки покренати 
против 7 сексуални работнички, според член 205 од Кривичниот законик на Република 
Македонија – одлуката беше обжалена пред судот од повисока инстанца врз основа на 
недостиг од докази за кривичното дело за кое тие беа осудени; продолжи и граѓанската 
постапка иницирана поради повреда на правото на приватност, проследена со заштита на 
правото на приватност и барање отштета од 5 медиуми (во име на 3 сексуални работнички). 
Беа поддржани новите судски сличаи поврзани со повреда на здравствените права на 
социјално маргинализираните заедници: 3 тужби против присилно ДНК тестирање беа 
покренати пред Народниот правобранител и Дирекцијата за заштита на личните податоци; 1 
постапка за одобрување средства за операција за промена на пол што треба да се направи во 
Србија; 6 тужби се покренати против полициската конфискација на досиејата на клиенти од 
метадонскиот центар во Струмица.  

Програма за сексуално здравје и права 
 
Имплементатор/и: ФИООМ, Коалиција за заштита и промоција на сексуалните и 
здравствените права на маргинализираните заедници. 
Донатор/и: ФИООМ, Иницијатива за право и здравство, Програма за сексуално здравје и права 
- Програма за јавно здравство, Њујорк. 
Цел: да овозможи зголемување на достапноста на здравствената заштита и да ги унапреди 
правата поврзани со здравјето на луѓето што се маргинализирани поради своите сексуални 
однесувања, сексуална ориентација и/или родов идентитет, (сексуалните работници и 
сексуалните малцинства, геј, лезбијките, бисексуалци и трансродни индивидуи). 
 
Во 2010, ФИООМ продолжи со поддршката на Коалицијата за заштита и промоција на 
сексуалните и на здравствените права на маргинализираните заедници, која работи на 
документирање, известување и правна заштита во случаи на насилство во кои се прекршени 
здравствените права на социјално маргинализираните групи.  Со цел да промовира целосно 
учество на социјално маргинализираните заедници, особено на сексуалните работници, во 
развивањето и спроведувањето на политиките и услугите коишто влијаат врз нивното здравје 
и права, ФИООМ и Програмата за сексуално здравје и права овозможија јакнење на 
институционалните капацитети на Асоцијацијата на сексуалните работнички – СТАР. 
Коалицијата за заштита и промоција на сексуалните и на здравствените права на 
маргинализираните заедници, која е член на Националната комисија за антидискриминација и 
учествуваше во 3-годишниот процес на подготовка на Законот за антидискриминација, остро 
реагираше на финалната верзија на Законот, која не препознава дискриминација врз основа на 
сексуална ориентација. 48 НВОи организирано побараа Законот да се повлече од постапката за 
донесување, учествуваа во дебатите организирани во Парламентот и ги објавија своите 
ставови во медиумите. Коалицијата ги анимираше меѓународните организации за човековите 
права и Високиот претставник на Европската комисија во Македонија, кој подоцна реагираше 
кај македонската Влада во обид да го спречи донесувањето на Законот. Сите овие напори не 
обезбедија резултат, бидејќи проблематичниот закон сепак беше донесен. 
Иако ваквиот резултат е разочарувачки, дебатата го сврте јавното внимание врз првата на ЛГБТ 
популацијата. Коалицијата за заштита и промоција на сексуалните и на здравствените права на 
маргинализираните заедници спроведе мониторинг на медиумското покривање на 
проблемите поврзани со сексуалното здравје и права. Беше изготвен извештај кој ги вклучи 
наодите од мониторингот и беа организирани работилници и јавни дебати на кои учествуваа и 
претставници од медиумите. Сите овие активности беа добро примени во јавноста и ќе 
продолжат да се одвиваат на годишно ниво. Членовите на Коалицијата (ХОПС, ХЕРА, Избор, 
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Егал и Стар) одлучија да го формализираат правниот статус на Коалицијата и во 2011 таа стана 
регистрирано независно тело.  

Со цел да се создаде корисен список за сексуалните работници, корисниците на дроги, лицата 
кои живеат со ХИВ/СИДА и ЛГБТ популацијата, и врз основа на мапирањето на нивните 
потреби, беа идентификувани 3 најсоодветни здравствени специјализации и започна обуката 
за сензитивизација. Стар стана официјално регистрирана невладина организација. Во поглед 
на градењето на институционалниот капацитет на Стар, беа идентификувани двајца 
консултанти кои изготвија програма за обука и почнаа да ја спроведуваат во август.  

Проект за здравјето на Ромите 
 
Имплементатор/и: ФИООМ, Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување и 
Ромски ресурсен центар 
Донатор/и: ФИООМ, Проект за здравјето на Ромите - Будимпешта   
Цел: Промовирање на човековите права и борба против дискриминацијата на Ромите во 
пристапот и добивањето здравствена заштита преку развивање на моделот за ромски 
здравствени медијатори, како и поддршка на Ромите, професионалци во здравството, преку 
Програмата за медицински стипендии за Роми. 
 
Кон крајот на 2009 година, ФИООМ ја обнови Програмата за здравјето на Ромите и го поддржа 
спроведувањето на проектите за ромски здравствени медијатори, кој го администрира ХЕРА. 
Исто така, ФИООМ учествуваше во реализацијата на Програмата за за медицински стипендии 
за Роми, која започна во март 2010 година.  

Беше обезбедена техничка помош за националната работна група која работи на развивање на 
моделот за ромски здравствени медијатори во Македонија и која подготви Нацрт-стратегија: 
Подобрување на здравствениот и на социјалниот статус на ромската популација во 
Република Македонија преку воведување на ромски здравствени медијатори. Документот 
беше усвоен од владините претставници кои беа вклучени во реализацијата на активностите 
планирани со акциските планови од Декадата за вклучување на Ромите. Со цел да обезбеди 
поголем увид во различните модели за ромски здравствени медијатори, ФИООМ 
организираше студиска посета во Бугарија за членовите на работната група. Подготвена е и 
наставна програма за курсот за ромски здравствени медијатори, кој ќе се вклопи во системот 
за стручно образование.  

Стратегијата за комуникација на Програмата за медицински стипендии за Роми беше 
изготвена и презентирана пред широката јавност. Беа поднесени вкупно 87 апликации, а 53 
апликанти (13 студенти/специјализанти и 40 средношколци) учествуваа на осумдневниот 
летен камп за застапување, кој беше организиран и воден од Ромскиот ресурсен центар.  
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ПРОГРАМА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 

Во периодот 2009–2010 година, Програмата за економски реформи ги имаше следниве цели: 

• Стимулирање на младите да основаат нови компании, во насока на забрзување на 
развојот на МСП и надминување на јазот меѓу понудата од страна на образовните 
институции и потребите на бизнис заедницата; 

• Подобрување на нивото на вработување на Ромите, преку поттикнување на 
претпиемачкиот дух, развој на претприемачките вештини и градење на капацитетите 
како обучувачи, и 

• Поттикување на ромските семејства со ниски примања да станат активни во 
долгорочното финансиско планирање на сопствениот оскуден капитал. 

Претприемачки сервис за млади 

Имплементатор/и:  ПСМ Фондација, Скопје, СИНТЕФ – Норвешка, ФИООМ 
Донатор/и: ФИООМ и норвешкото Министерство за надворешни работи 
Цел: да се стимулирааат младите да основаат сопствени компании 
 
Од основањето, во септември 2007 година, ПСМ Инкубаторот го поддржа развојот на 40 
почетни бизниси, со што помогна во создавањето на околу 100 нови работни места. 
Во 2010 година, во Инкубаторот влегоа десет нови компании (кои отворија 27 нови работни 
места), a 22 компании станаа виртуелни станари на Инкубаторот (со што се креирани 59 нови 
вработувања).  
Како дел од своите активности, ПСМ организираше обуки за претприемништво креирани 
според потребите на станарите во Инкубаторот, како и менторство, со цел да им помогне на 
компаниите да ги имплементираат своите бизнис идеи. Со цел да се подобрат бизнис 
вештините на младите претприемачи, како и да се зајакне нивната самодоверба, во 2010 
година беа организирани обуки за 150 учесници, менторство за 20 компании станари во 
Инкубаторот, како и обуки за 3D, Slid works, Maya и Java за 51 учесник и сл.  
Со цел да се поддржат почетните бизниси, во соработка со ИК банка е воспоставена кредитна 
линија по многу поволни услови. Кредитот вклучува и мониторинг и едукативна компонента за 
новите претприемачи. Вкупниот број одобрени кредити е 53, во вкупен износ од 21.279.500 
МКД, од кои 29 кредити во вкупен износ од 8.802.630 МКД се за станарите на ПСМ 
Инкубаторот.     

Обука за обучувачи за ромски консултанти 

Имплементатор/и:  ФИООМ, Евро Центар Консалтинг  
Донатор/и: ФИООМ  
Цел: да се зголеми бројот на обучувачи Роми, со цел да се испорачаат обуки за економски 
развој и претприемништво  
 
Група од 15 млади Роми во 2009 година успешно поминаа два циклуса општи и 
специјализирани обуки за обучувачи и формираа сопствена невладина организиација Ромски 
ресурсен центар, која обезбедува обуки за финансиска едукација, деловно и стратешко 
планирање. 
Во 2010 година со цел да се зајакнат институционалните капацитети на РРЦ беа организирани 
пет специјализирани обуки, во согласност со потреби на членовите. За да се постигне поголема 
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организациска ефикасност, заедно со менторите (констултанти) беа изработени стратешките 
документи на организацијата. Понатаму беа организирани обуки за: пишување бизнис план, во 
согласност со ИПАРД апликацијата, менаџирање на времето, локален економски развој, 
маркетинг план, евалуација и мониторинг.   
 

Финансиска писменост за ромски домаќинства со ниски приходи 

Имплементатор/и:  ФИООМ, Ромски ресурсен центар, Евро Центар Консалтинг, Центар за 
деловна соработка  
Донатор/и: ФИООМ, Соросов фонд за економски развој  
Цел: да обезбеди образование за финансиско планирање за ромските домаќинства со мали 
приходи, со цел да ја надминат сиромаштијата и да обезбедат средства за живот преку 
ефикасно користење на малите економски ресурси што им се на располагање.  
 
Обуката за финансиска писменост на ромските домаќинства започна во 2009 година. Во текот 
на 2010 година, во 10 градови беа организирани 15 обуки за управување со долг. Основната 
порака за домашниот буџет, семејните финансиски цели, приходи и трошоци, штедење и 
справување со долгови беше успешно пренесена на 246 учесници од различни семејства. 
Подоцна, во октомври 2010 година, беше организирана средба на обучувачите, како дел од 
процесот на евалуација, каде што имаа можност да ги разменат своите искуства во 
организирањето и спроведувањето обуки за ромската популација. 
Во 2010 година, како дел од проектот т.е. од втората фаза на модулот „Планирај ја својата 
иднина“ (спроведен во 2009 год.), беа организирани 5 обуки за креирање работни места и 
обуки за претприемачки вештини за младите Роми. Оваа интервенција имаше за цел да им 
овозможи на 60-те младите Роми да бидат подготвени за фазата на генерирање приходи и да 
ги следат сопствените преференции за донесување на одлуката: работа или претприемачки 
ориентирани.  
 

ПРОГРАМА ЗА МЕДИУМИ 
 
ТВ копродукција „Европа сега“ 
 
Имплементатор/и: ТВ Алфа 
Донатор/и: ФИООМ  
Партнер/и: ТВ Алфа 
Цел: да ја зголеми информираната јавна дебата на теми од и за ЕУ и да придонесе за 
промоција на вредностите на ЕУ 
„Европа сега“ е ТВ магазин предвиден да се реализира и емитува еднаш месечно на 
националната телевизија Алфа. Неговата цел беше да ги отвори темите за интеграцијата на 
Македонија во ЕУ, како и вредностите на ЕУ кои Македонија треба да ги вклучи во сите 
општествени сфери. 10 магазини беа реализирани во сезоната пролет-есен. 
 

Новинари - практиканти за ЕУ 
 
Имплементатор/и: ФИООМ 
Донатор/и: ФИООМ  
Партнер/и: Македонски центар за европско образование (МЦЕО) и Фондација Метаморфозис 
Цел: да се зголеми бројот на квалитетни медиумски содржини на темите од и за ЕУ во 
електронските и печатените медиуми 
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Седум млади новинари по добиените обуки за прашањата поврзани со ЕУ се испратени да 
работат како известувачи-практиканти во главните национални медиуми за да покриваат теми 
поврзани со ЕУ. Програмата за медиуми беше одговорна за обезбедување на ангажманот во 
медиумите, како и за нивното прифаќање во соодветниот медиум. 
 
Брифинзи за новинарите поврзани со ЕУ теми 
 
Имплементатор/и: ФИООМ 
Донатор/и: ФИООМ  
Партнер/и: Македонски центар за европско образование (МЦЕО)  
Цел: да ја зголеми информираната јавна дебата на теми од и за ЕУ и да придонесе за 
промоција на вредностите на ЕУ 
 
Беа организирани формални и неформални средба со уредници од различни редакции во 
партнерство со МЦЕО. Целта на овие брифинзи беше да се подобри квалитетот на 
информациите за ЕУ процесите што се однесуваат на Македонија и забрзување на нејзиното 
пристапување кон ЕУ. 
 
Медиумско огледало 
 
Имплементатор/и: НВО Инфоцентар 
Донатор/и: ФИООМ 
Цел: Проектот да даде јасна слика за професионалните стандарди и критериуми што ги 
користат медиумите при покривање на прашањата поврзани со евроинтеграциите на земјата 
 
НВО Инфоцентарот врши постојан мониторинг на дневните содржини на националните ТВ 
станици. Начинот на обработување на темите поврзани со и за ЕУ и спорот за името со Грција 
од страна на политичарите и од страна на самите медиуми, беа критериуми за мониторингот. 
Резултатите беа јавно објавени а извештаите од мониторингот беа широко дистрибуирани до 
сите заинтересирани и релевантни домашни и странски институции. Во текот на 2010 година, 
НВО Инфоцентарот ги спроведе следниве активности: издавање на четири извештаи од 
мониторингот на медиумите,  еден Документ за јавни политики (врз база на следените 
медиумски содржини) и шест обуки за новинари за начинот на обработување на темите 
поврзани со и за ЕУ. 
 
Медиумска легислатива во дигитална ера 
 
Имплементатор/и: Центар за развој на медиуми (ЦРМ) 
Донатор/и: ФИООМ Шведски Хелсиншки комитет  
Цел: ЦРМ да има улога на чувар и советник за специфичните прашања во медиумската 
легислатива и преку него да се обезбеди учество на цивилниот сектор при донесувањето на 
релевантните стратешки документи и подзаконски акти. 
Преку целата година ЦРМ активно учествуваше во сите процеси за креирање на медиумски 
политики како што се: изготвување на нацрт-измените на  Законот за радиодифузија, Законот 
за авторските и сродните права и Стратегијата за дигитализација на радиодифузијата. ЦРМ 
организираше и неколку работилници и тркалезни маси до релевантната стручна јавност кои 
беа посветени на предстојните промени во радиодифузијата. 
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Медиумска писменот: Млади медиумски чувари 

Имплементатор/и: НВО Инфоцентер 
Донатор/и: ФИООМ и Амбасадата на САД во Македонија 
Партнер/и: Младински образовен форум (МОФ) 
Цел: да се зголеми знаењето помеѓу активистите на младинските НВОи да ја идентификуваат 
пропагандата и политичкиот маркетинг , да се развие критички пристап кон понудените 
информации и да се промовира и прошири учеството на младите во јавната сфера на локално 
ниво. 
Во текот на 2010 година, Програмата за медиуми и Амбасадата на САД во Македонија ги 
кофинансираа обуките за младите активисти од цивилниот сектор кој би спроведе НВО 
Инфоцентарот. Проектот е продолжение на активностите започнати во 2009 година и тој беше 
посветен на подобрување на капацитетите кај младите активисти за следење на 
транспарентноста и на начинот на кој локалната власт комуницира со граѓаните. На крајот на 
проектот НВО Инфоцентарот ги имаше спроведено следниве активности: 

• Објавен и дистрибуиран водичот за млади за основните граѓански и политички права и 
слободи помеѓу членовите на МОФ и и низ локалните дебатни клубови; 

• Десет искусни млади активисти беа обучени за предавачи за основните граѓански и 
политички права и слободи кои ќе треба да ги продолжат обуките во рамките на 
членството на МОФ преку нивните програми за обуки и дебати; 

• На шесте обуки одржани во дебатните клубови во: Скопје, дебар, Битола, Струмица, 
Штип и Битола учествуваа 90 млади активисти. Од нив, 30 учествуваа на 6-те јавни 
дебати кои беа организирани во 6 општини, а 18 учествуваа на дебатниот фестивал од 
кои 6-мина беа и финалисти; 

• Младите ативисти иницираа 6 локални јавни дебати на теми на политички и граѓански 
права со учество на повеќе од 150 активисти, претставници на локалната власт 
експерти и новинари; 

• Беше организиран дебатен фестивал на национално ниво во Скопје 
 

ТВ Менада – „Лице в лице“ 
 
Имплементатор/и: ТВ менада 
Донатор/и: ФИООМ и Норвешка народна помош 
Цел: да ги информира и едуцира граѓаните во Тетово и Гостивар за придобивките од ЕУ 
интеграцијата на земјата и да ги охрабри отворено да говорат за своите проблеми 
На ТВ Менада ѝ беше доделен грант за покривање на продукциските трошоци за серијалот 
„Лице в лице“, заедно со партнерот донатор Норвешка народна помош. Серијалот ги отвораше 
проблемите на граѓаните и нудеше можни решенија за нив преку програма во живо во 
присуство на  претставници од националните и локалните институции. Во сите изданија беше 
дискуритан и споредуван проблемот со состојбите во земјите членки на  ЕУ. 
 
Македонски центар за истражувачко новинарство 
 
Имплементатор/и: Македонски центар за истражувачко новинарство 
Донатор/и: ФИООМ  
Цел: да се придонесе во подобрувањето на стандардите за истражувачко новинарство во 
македонската медиумска сцена. 
 
Како дел од проектот, нов веб портал беше дизајниран на кој истражувачките стории на 
македонски и преведени на англиски јазик се собрани на едно место. Порталот  треба да ги 
поврзе домашните новинарски центри со оние од странство и да им помогне во размената на 
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информации за пристапите и новинарските стандарди во истражувањето, потенсијалните 
препреки на кои би наишле како и информации за сториите од овој тип кои се објавени во 
регионот. Дополнително, во рамките на проектот  беа изработени 4 истражувачки стории кои 
беа објавени во дневниот весник „Дневник“ и на веб порталот. 
 

ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМА НА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

За периодот 2009–2010 година, Програмата за реформа на јавната администрација и 
локалната самоуправа ги имаше следниве цели: 

• Мобилизирање јавна поддршка и зголемување на притисокот на јавноста за враќање 
на земјата назад на патот кон ЕУ, како и забрзување на процесот на пристапување. 

• Зајакнување на општинските капацитети за ефикасно и транспарентно давање услуги и 
подобрено користење на фондовите на ЕУ. 

• Зајакнување на притисокот на јавноста за поголема транспарентност и отчетност во 
трошењето на јавните пари од страна на централните власти. 
  

Во насока на остварување на овие цели, во извештајниот период беа имплементирани 
следниве проекти и активности: 
 
Отворен државен буџет 

Имплементатор/и: ФИООМ, Центар за граѓански комуникации (ЦГК) 
Донатор/и: ФИООМ и Иницијативата за реформа на локалната самоуправа и јавните служби 
(LGI), Будимпешта 
Цел: да се оцени транспарентноста и ефикасноста на јавните набавки на централно и на 
локално ниво, како и да се придонесе за правилна примена на Законот за јавните набавки 
 
Во рамките на проектот Отворен државен буџет, во 2010 година беа набљудувани вкупно 
160 постапки за јавни набавки на централно и на локално ниво. Беа подготвени четири 
квартални извештаи и беа испечатени во по 250 примероци. Извештаите содржат анализа на 
јавните набавки на централно и на локално ниво и препораки за идни подобрувања. Наодите 
поврзани со примената на принципите на транспарентност, отчетност, ефикасност, 
недискриминација и конкурентност меѓу економските оператори во постапките за јавни 
набавки, нотирани во кварталните извештаи9

 

, беа презентирани на прес-конференции. Со цел 
да се продискутираат резултатите и препораките во кварталните извештаи, беа организирани 
јавни дебати со широка медиумска покриеност. Проектот ќе продолжи и во 2011 година. 

Транспарентна и ефикасна децентрализација 

Имплементатор/и: ФИООМ, Центар за развој на локалната демократија (ЦРЛД) 
Донатор/и: ФИООМ и Иницијативата за реформа на локалната самоуправа и јавните служби 
(LGI), Будимпешта 
Партнер/и: општините Боговиње, Велес, Гостивар, Дебар, Илинден, Карпош, Куманово, 
Неготино, Охрид, Старо Нагоричане, Тетово и Струмица 
Цел: да се поддржи транспарентен, ефикасен и ефективен процес на децентрализација во 
областите финансии, урбанистичко планирање и образование 
 

                                                           
9 Извештаите се достапни на http://soros.org.mk/default.asp?lang=mak&menuid=1786  

http://soros.org.mk/default.asp?lang=mak&menuid=1786�
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Проектот Транспарентна и ефикасна децентрализација спроведува континуирано 
набљудување на процесот на децентрализација во областите образование, урбанистичко 
планирање и локално финансирање во 12 општини. Од добиените податоци беше изготвена 
споредбена анализа за нивото на фискалната децентрализација и за имплементацијата на 
општинските надлежности во областите образование и урбанистичко планирање, за периодот 
2008 и 2009 година, за сите набљудувани општини. Беше спроведено и истражување на 
задоволството на граѓаните од општинските услуги во дванаесетте набљудувани општини, а 
резултатите беа претставени на јавни трибини во општините. Со цел да се отвори јавна дебата 
за напредокот во децентрализацијата, беше организирана конференција на која учествуваа 
претставници на општините, централната власт, НВОи и медиумите. Со цел застапување за 
забрзување на децентрализацијата и надминување на финансиската зависност на општините 
од централната власт, беа изготвени два документа за јавна политика.10

 

 Имплементацијата на 
проектот продолжува и во 2011 година. 

Подобро искористување на ИПА фондовите  

Имплементатор/и: ФИООМ, Македонски центар за европско образование (МЦЕО) 
Донатор/и: ФИООМ и Иницијативата за реформа на локалната самоуправа и јавните 
служби(LGI), Будимпешта  
Партнер/и: општините Велес, Гостивар и Кавадарци, локалните НВО-и и локалните медиуми 
Цел: зајакнување на апсорпциониот капацитет на општините за користење на фондовите на 
ЕУ, преку обезбедување обуки за можностите, механизмите и критериумите за аплицирање на 
финансиските инструменти и програми на ЕУ.  
 
Во рамките на иницијативата Подобро искористување на ИПА фондовите, беа спроведени 
три шестдневни обуки, на кои учествуваа 80 претставници на локалните власти, НВОи и 
медиумите од трите општини. За оваа цел беше развиена наменска програма за обука, со 
фокус на структурата и политиките на ЕУ и со посебен акцент на Инструментот за 
претпристапна помош и Програмите на Заедницата. Обуките обезбедија стручна поддршка и 
поттик за општините да развијат проекти за аплицирање на отворените повици на ЕУ за 
прекугранична соработка и Програмите на Заедницата. Беа развиени пет предлог-проекти за 
финасирање под ИПА Прекугранична соработка и програмата Европа за граѓаните, од кои 
четири беа поднесени, а за три беа одобрени договори за грантови.  
 
Следење на процесот на пристапување (Accession Watch) 

Имплементатор/и: ФИООМ, Македонски центар за европско образование (МЦЕО) 
Донатор/и: ФИООМ и Иницијативата за реформа на локалната самоуправа и јавните служби 
(LGI), Будимпешта 
Цел: набљудување на усогласеноста на владините политики и активности поврзани со 
приоритетите од Пристапното партнерство 2008 на Европската комисија 
 
Четири квартални извештаи од следењето на процесот на пристапување11

                                                           
10 Децентрализацијата во Република Македонија: забавена или заборавена, достапен на 

, со кои се анализира 
усогласеноста на владините политики и активности со приоритетите од Пристапното 

http://soros.org.mk/dokumenti/zabavena-ili-zaboravena-za-WEB.pdf и  
Република Македонија: централизирана (фискална) децентрализација, достапен на 
http://soros.org.mk/dokumenti/centralizairana-fiskalana-za-web.pdf  
11 Петтиот квартален извештај „Чуму ни е парламент“ беше објавен на 4 мај 2010; Шестиот квартален извештај „За 
помалку помалку позитивните работи“ беше објавен во јули 2010, Седмиот квартален извештај „Влада Д.О.О.Е.Л.“ 
беше објавен на 4 ноември 2010 година и Осмиот квартален извештај „Преродбата ги јаде своите чеда“ беше објавен 
на 17 февруари 2011 година. Извештаите се достапни на  
http://soros.org.mk/default.asp?lang=mak&menuid=1697  

http://soros.org.mk/dokumenti/zabavena-ili-zaboravena-za-WEB.pdf�
http://soros.org.mk/dokumenti/centralizairana-fiskalana-za-web.pdf�
http://soros.org.mk/default.asp?lang=mak&menuid=1697�
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партнерство и се застапува напредок и забрзување на европската интеграција, беа испечатени 
во по 750 примероци секој. Извештаите беа дистрибуирани до Собранието, Владата, 
општините, организациите на граѓанското општество, Мисијата на ЕУ во Скопје, како и до 
релевантните Генерални директорати и тинк-тенк организации во Брисел. Извештаите од 
следењето на процесот на пристапување се користат како важен извор на информации за 
медиумите, а политичарите ги цитираат наодите и препораките содржани во нив. Европската 
комисија ги цитира наодите од извештаите од следењето на процесот на пристапување во 
своите годишни извештаи за напредокот. Проектот продолжува и во 2011.  
 
Акција за Европа  

Имплементатор/и: ФИООМ, Македонски центар за европско образование (МЦЕО) 
Донатор/и: ФИООМ  
Партнер/и: Младински образовен форум (МОФ), поранешните центри за поддршка на НВОи и 
и Младински културен центар – Битола 
Цел: подигање на свеста кај граѓаните за потребата од забрзување на процесот на 
пристапување кон ЕУ, преку зголемување на знаењата за ЕУ и можностите за финансирање 
преку ИПА фондовите и Програмите на Заедницата. 
 
Проектот  Акција за Европа се фокусираше на зголемување на свеста и знаењето кај граѓаните 
за Европската унија и процесот на пристапување. Десет јавни настани, организирани во 
соработка со четиринаесетте амбасади на држави–членки на ЕУ12 и претставници на 
Европскиот парламент, како и експерти од тинк-тенк организации од ЕУ, мобилизираа повеќе 
од 2.500 граѓани од 26 града.13 Повеќе од 1.500 средношколци од целата земја учествуваа на 
86 различни  јавни настани (обуки, дебати, летни школи, квизови и симулации). Четири 
брошури14 со фокус на политиките и финансиските инструменти на ЕУ, прирачник за ЕУ за 
средношколци и Водич МК@ЕУ  беа испечатени во по 4.200 копии секој.  Беше објавен превод 
на македонски јазик на публикацијата Лисабонскиот договор во 10 графички прикази15

www.eu.kauza.mk
. 

Блогот 16

 

 започна со работа. Сите печатени и електронски материјали се 
широко употребувани од страна на НВОи, студенти, ученици, медиуми и пратеници во 
Собранието, како алатка за подобро разбирање и следење на пристапувањето во ЕУ.  

 
ПРАВНА ПРОГРАМА 
 
Правната програма е посветена на промоција на владеењето на правото преку оформување на 
владините политики и поддршка на правната реформа во Република Македонија. 2010 година 
беше транзициона година за Правната програма, која спроведе едногодишна стратегија што 
имаше за цел да обезбеди транспарентност и отчетност од страна на владините институции, во 
поглед на човековите права, слободниот пристап до информациите и приближувањето на 

                                                           
12 Амбасадите на Бугарија, Грција, Словенија, Унгарија, Романија, Словачка, Чешката Република, Полска, Франција, 
Германија, Австрија, Холандија, Шпанија и Португалија 
13 Скопје, Битола, Велес, Гевгелија, Дебар, Делчево, Кичево, Кратово, Прилеп, Ресен, Струга, Струмица, Штип, 
Охрид, Гостивар, Тетово, Пробиштип, Кавадарци, Кочани, Македонски Брод, Крушево и Виница 
14 1) Со европски пари до развој на алтернативен туризам, 2)Енергетска ефикасност и ЕУ, 3) Да зборуваме за 
животната средина и 4) Подарокот од Бахус – вино. Извештаите се достапни на  
http://soros.org.mk/default.asp?lang=mak&menuid=1696  
15 Достапна на http://soros.org.mk/dokumenti/lisabonski-dogovor-mak-za-web.pdf  
16 Заедничка иницијатива на ФИООМ, МЦЕО, Младинскиот образовен форум и Фондацијата Метаморфозис. 

http://www.eu.kauza.mk/�
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македонското законодавство со законодавството на ЕУ. Програмата се спроведува во 
соработка со различни домашни и странски организации. 

Приближување на законодавството 

Имплементатор/и: ФИООМ  
Донатор/и: ФИООМ, Програма за грантови за човекови прва и владеење при ИОО и 
Програмата за медиуми при ИОО  
Партнер/и: Дирекција за заштита на личните податоци, Коалиција „Сите за правично судење“  
Цел: да се поддржи приближувањето на домашното законодавство со законодавството на ЕУ и 
да ја зајакне законодавната рамка за човековите права  
 
Правната програма на ФИООМ продолжи да ги изготвува и да ги доставува до релевантните 
засегнати страни своите правни мислења за нацрт-законите за заштита на човековите права и 
за улогата на граѓанските организации во Република Македонија. Програмата ја продложи 
успешната соработка со Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на 
граѓанинот и учествуваше во јавните сесии на Комисијата. Донесувањето на Законот за 
здруженија и фондации беше главниот фокус на програмата во првиот квартал од годината. Од 
Законот се очекуваше да воведе поголема либерализација на правото на здружување, да го 
регулира статусот на организациите од јавен интерес, економските активности и фискалните 
бенефиции за здруженијата и фондациите во Република Македонија. По серија состаноци со 
работната група за изготвување на Законот17, тој беше усвоен на 16 април 2010 година, со 
поднесување на серија правни мислења за нацрт-законот и тркалезна маса организирана со цел 
да гарантира поголема вклученост во процесот на донесување на Законот. Тркалезната маса 
беше организирана на 3 март 2010 година, во периодот меѓу двете читања од процесот на 
донесување на нацрт-законот во Парламентот, со цел да ги информира граѓанските организации 
за клучните елементи од нацрт-законот кои го регулираат правото на здружување и да ги 
поттикне организациите да предлагаат амандмани за понатамошно подобрување на истиот. 
Освен тоа, гледиштата на ФИООМ за нацрт-законот беа претставени на јавната дискусија на 
Националниот совет за европски интеграции, одржана во Парламентот на 23 февруари 2010 
година.18

Во мај 2010 година, 15 парламентарци од мнозинската партија во Парламентот предложија 
Нацрт-закон за изменување и дополнување на Законот за денационализација во итна и 
нетранспарентна постапка. Правната програма ги идентификуваше неуставните одредби од 
подоцна донесениот Закон и во јуни 2010 година поднесе иницијатива пред Уставниот суд со 
цел да го заштити правото на имот и принципот на еднаква примена на законите. Уставниот 
суд целосно ја прифати иницијативата и укина две неуставни одредби коишто беа вклучени во 
амандманите на Законот за денационализација.  

 ФИООМ поднесе амандмани за нацрт-законот до Парламентот, преку Постојаната 
анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Нацрт-законот, во голема 
мера, беше подобрен, со тоа што  13 амандмани беа целосно прифатени, а 12 делумно 
прифатени.   

                                                           
17 Работната група, формирана од страна на Министерството за правда во декември 2005 година, вклучуваше и 
двајца претставници од граѓанскиот сектор, од кој еден беше претставник од ФИООМ.  
18 За повеќе информации во однос на идентификуваните недостатоци во Законот, погледнете ја анализата на 
ФИООМ за Нацрт-законот за здруженија и фондации, на http://soros.org.mk/dokumenti/Comments-on-LAF-
18.02.2010.pdf.     

http://soros.org.mk/dokumenti/Comments-on-LAF-18.02.2010.pdf�
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Во јуни 2010 година, Законот за електронски комуникации претпре сериозни промени, со 
кои на Министерството за внатрешни работи му се даде неограничен и континуиран 
пристап до сите форми на електронска комуникација. Од таа причина, Правната програма, 
во партнерство со Фондацијата Метаморфозис и Транспарентност Македонија, го оспори 
прекршувањето на правото на приватност, уставно загарантираната заштита на домот и 
уставниот амандман со кој се гарантира неповредливоста на сите форми на комуникација. 
Во декември 2010 година, Уставниот суд целосно ги прифати аргументите на иницијаторите 
и ги поништи неуставните одредби вградени во амандманите на Законот за електронски 
комуникации.  

Во рамките на компонентата за поддршка на независните органи за заштита на човековите 
права, Дирекцијата за заштита на личните податоци (ДЗЛП) доби помош во процесот на 
хармонизација на домашното законодавство со релевантното законодавство на ЕУ, преку 
ангажман на двајца правници во правно-нормативниот сектор, кои беа задолжени да го следат 
спроведувањето на Законот за заштита на личните податоци. Соработката со ДЗЛП прво беше 
воспоставена за периодот март-декември 2009 година, а потоа дополнително беше 
продолжена до јуни 2010 година. Обновената поддршка беше одобрена со цел да и се 
помогне на ДЗЛП да го изготви третиот пакет амандмани за Законот за заштита на личните 
податоци, коишто се потребни за целосно приближување на Законот во линија со Директивите 
на ЕУ и за зајакнување на нивните капацитети за целосно спроведување на новите зајакнати 
надлежности. Со цел да придонесе кон зголемена свест и подобрена имплементација на 
законодавството поврзано со почитувањето на правото на приватност, Правната програма ја 
поддржа подготовката и публикацијата на Коментарот на Законот за заштита на личните 
податоци и Прирачникот за практично спроведување на Правилникот за технички и 
организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци. 
Двете публикации беа јавно промовирани на 7 јуни 2010 година, а на промоцијата 
присуствуваа повеќе од 100 контролори на податоци. Публикациите беа дистрибуирани со 
тираж од 1.000 примероци по публикација и се достапни на Интернет19

Со цел да иницира дискусија со некои од засегнатите страни на кои се однесуваат 
амандманите на Законот за заштита на личните податоци, Правната програма во соработка со 
ДЗЛП организираше тркалезна маса со претставници од медиумите, на која се дискутираа 
одредбите од Законот поврзани со објавувањето на личните податоци. Целта на тркалезната 
маса беше да ги информира медиумите за нивната обврска, којашто е воведена со 
амандманите на Законот, при објавувањето на личните податоци да водат сметка за јавниот 
интерес или за интересот на лицето. Дополнително на тоа, Фондацијата Метаморфозис го 
разгледа прашањето поврзано со постоењето на политикитеза приватност на веб-сајтовите на 
медиумите.  

. 

ФИООМ иницираше независен мониторинг на спроведувањето на Изборниот протокол кон 
Конвенцијата против тортура од страна на Народниот правобранител. Иницијалниот пакет 
поднесени барања за слободен пристап до информациите покажа дека до крајот на 2010 

                                                           
19 http://soros.org.mk/dokumenti/ENG-Komentar-na-Zakonot-za-zastita-na-licnite-podatoci.pdf  

 http://soros.org.mk/dokumenti/ENG-Priracnik-DZLP.pdf .  
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година не била воспоставена организациската единица за спречување на тортура и друг 
суров, нехуман и понижувачки треман или казна. Иако Канцеларијата на Народниот 
правобранител има мандат да го спроведува Изборниот протокол кон Конвенцијата против 
тортура и да служи како национален механизам за превенција, недоволните буџетски 
средства ја ограничиле работата на Народниот правобранител само на механизам за 
заштита од тортура. Освен тоа, секундарното законодавство потребно за спроведување на 
овој Изборен протокол беше донесено со задоцнување. Задоцнувањето во спроведувањето 
на Изборниот протокол и финансиската неможност за воспоставување на организациската 
единица за спречување на торутура го оневозможија предвидениот мониторинг на 
спроведувањето на Изборниот протокол. Затоа, во текот на 2011 година Правната програма 
ќе продолжи да врши мониторинг на спроведувањето на Изборниот протокол кон 
Конвенцијата против торутура.   

Правната програма ги поддржа експертите за човековите права од Центарот за човекови права 
и решавање конфликти, со цел да подготват анализа со проценка на подготвеноста за 
ратификување на Конвенцијата за првата на лицата со хендикеп. Анализата се фокусираше на 
домашното законодавство на полето на здравствените права, на пристапот до информациите и 
до правдата, пристапот до работа и правото на образование. Анализата ќе биде провомирана 
кон крајот на март и се очекува да обезбеди препораки за натамошно приближување на 
домашното законодавство во споменатите области пред ратификувањето на Конвенцијата за 
правата на лицата со хендикеп. Дополнително на тоа, во фоксуот на анализата ќе бидат и 
последните развојни моменти од аспект на законодавството коишто се однесуваат на правата 
на лицата со хендикеп и се изготвуваат на ниво на ЕУ. Резултатите од анализата ќе се користат 
како појдовна точка за активностите на ФИООМ, која се застапува за побрза ратификација на 
Конвенцијата20

Како резултат на контекстуалните потреби, Правната програма во соработка со Програмата за 
медиуми го кофинансираше проектот на Коалицијата „Сите за правично судење“ кој имаше за 
цел да врши мониторинг на судските случаи во кои новинари се обвинети од страна на 
политичари или други јавни личности за лична навреда или за клевета. Зголемениот број 
регистрирани случаи во текот на 2010 година е алармантен во однос на повредата на правото на 
слобода на говорот во земјата и притисокот врз независните медиуми. На пример, само во 
скопскиот регион (Кривичниот суд во Скопје покрива околу 60% од случаите за клевета и 
навреда) во 2010 година се покренати 89 случаи против новинари, што претставува 
зголемување од 300% во споредба со 2009 година, кога беа регистрирани само 30 вакви 
случаи. Мониторингот ќе се фокусира на имплементацијата на правично судење, во согласност 
со практиката на Европскиот суд за човековите права, и ќе ги објави крајните резултати на 
крајот од проектот, во септември 2011 година. До крајот на 2010 година, проектот 
мониторираше 47 случаи од вкупно 170 регистрирани случаи ширум земјата. Во финалниот 
извештај од мониторингот ќе биде вклучен репрезентативен примерок од 70 случаи.  

.  

Поддршка на човековите права   
 
Имплементатор: ФИООМ 

                                                           
20 Според ревидираната Национална програма за усвојување на законодавството на ЕУ, се планира Конвенцијата за 
правата на лицата со хендикеп да биде ратификувана кон средината на 2012 година.  
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Донатори: ФИООМ, Програма за грантови за човековите права и владеење при ИОО  
Партнери: Македонско здружение на млади правници и мрежата за анти-дискриминација, 
која ја сочинуваат следниве организации: Асоцијацијата за здравствена едукација и 
истражување (ХЕРА); ХОПС – Опции за здрав живот од Скопје; Здружението за еманципација, 
солидарност и еднаквост на жените во Република Македонија (ЕСЕ); Хелсиншкиот комитет за 
човекови права на Република Македонија; Рома СОС Центарот, и Коалицијата за заштита и 
промоција на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници. 
Цел: да се поддржи промоцијата на правото на еднаквост и бесплатна правна помош  
 
Претставникот на ФИООМ кој е член на Националното координативно тело за борба против 
дискриминација, постојано ги презентираше ставовите на ФИООМ за Нацрт-законот за заштита 
од и спречување на дискриминација, и тоа низ целиот процес на подготовка и донесување на 
Законот. Бидејќи Нацрт-законот што беше поднесен до Собранието во јануари 2010 година 
беше значително полош од оној што беше договорен во рамките на работната група, ФИООМ 
(заедно со 47 други НВО) поднесе барање за повлекување на Нацрт-законот од 
парламентарната постапка и ова барање го објави во најтиражните дневни весници.21 Во 
февруари 2010 година, ФИООМ подготви коментари за Нацрт-законот и ги достави до 
Собранието, како и до другите релевантни фактори.22 Дополнително на тоа, во март 2010 
година беше одржана конференција за печатот на која се истакнаа слабостите на Нацрт-
законот, и тоа во соработка со 3 други НВО23

Освен тоа, ФИООМ го поддржа и создавањето на мрежата за антидискриминација, која 
обезбедува правна помош во случаи на дискриминација и е составена од НВО кои покриваат 
широк спектар целни групи: сексуални работници, лица што живеат со ХИВ/СИДА, ЛГБТ 
популацијата и МСМ популацијата, жртвите на семејно насилство и Ромите. ФИООМ направи 
проценка на прелиминарните капацитети и утврди дека  Мрежата ќе служи како форум за 
дискусија за стратегиите за парничење, за идентификување на случаи од висок профил и за 
обезбедување професионална помош за НВО кои се членови на Мрежата. Изготвени се и 
постапки за комуникација со јавноста. Се очекува дека во текот на 2011 година Мрежата ќе 
обработи повеќе од 50 случаи.  

. Последователно на тоа, ФИООМ и други НВО ја 
поднесоа првата верзија на Нацрт-законот за заштита од и спречување на дискриминација до 
Парламентот, и тоа преку парламентарците од опозицијата, и учествуваа во дискусијата за 
поднесената верзија во рамките на сесиите организирани од страна на парламентарните 
комитети.  

Со цел да ги зајакне капацитетите на новинарите во поглед на известувањето за случаите на 
дискриминација, во мај 2010 година беше одржана тридневна обука за 17 новинари од 
електронските и од печатените национални и локални медиуми. Таа се фокусираше на улогата 
на медиумите како дискриминатори и како инструменти за борба против дискриминацијата. 
Врз основа на информациите собрани во текот на обуката и поврзани со знаењето на 

                                                           
21 Барањето за повлекување на Нацрт-законот е достапно на македонски јазик на следниов линк: 
http://www.soros.org.mk/dokumenti/baranje-do-vlada-na-rm-za-nediskriminacija.pdf  
22 Коментарите се достапни на англиски јазик на следниов линк:  
http://www.soros.org.mk/default.asp?lang=eng&menuid=1561  
23 Македонски хелсиншки комитет, ЦИВИЛ – Центар за слобода и Коалиција за заштита и промоција на 
сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници  
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новинарите за конкретната тема, беше подготвен прирачникот Медиумите и 
дискриминацијата, со тираж од 200 копии, и истиот беше дистрибуиран до медиумите.24

Со цел да се промовира разбирање на правото на еднаквост меѓу правниците, беше 
ангажиран истакнат домашен адвокат, со работно искуство во Европскиот суд за човековте 
права, кој требаше да подготви прирачник за правото на еднаквост. Во соработка со 
персоналот на ФИООМ беше направен избор на случаи со кои ќе се илустрира повредата на 
правото на еднаквост, онака како што било пресудено од страна на Европскиот суд за 
човековите права, и тоа за практики коишто се сè уште вообичаени во Македонија. 
Прирачникот беше испечатен во тираж од 2.500 копии и дистрибуиран до сите судии и 
адвокати, до членовите на Комисијата за заштита од дискриминација и до државните 
службеници. Освен тоа, прирачникот беше дистрибуиран и до Академијата за обука на судии и 
јавни обвинители, за да се користи како ресурсен водич во идната иницијална и/или 
континуирана обука на судиите и јавните обвинители.

  

25 Дополнително на тоа, со цел да се 
допре до младата публика, беше избран креативен промотивен материјал за кампањата за 
новиот Закон за спречување на дискриминацијата и за правото на еднаквост. Преку 
комбинирање на работниот план со образовни, инспирирачки и хронолошки информации, 
беше изготвен роковник што лесно се чита, има убав дизајн и е популарен. Роковникот беше 
испечатен во 3.000 примероци26

За да може да ги следи процесите за доделување сертификати на НВО за обезбедување 
бесплатна правна помош, во јуни 2010 година беа одржани 4 информативни состаноци

 и беше дистрибуиран до младите преку партнерските НВО.  

27

Бидејќи стапувањето во сила на Законот за бесплатна правна помош беше одложено за 7 јули 
2010 година, методологијата за мониторинг беше изменета и беше подготвен прашалник за 
квалитетот на обезбедената бесплатна правна помош за корисниците на правна помош и за 
судиите во случаите во кои била обезбедена ваква правна помош. Освен тоа, беше спроведена 
и обука за мониторите. Сепак, во 2010 година бесплатна правна помош беше доделена само 
во 7 случаи (за дополнителни 5 случаи се чека одобрување). Од овие седум случаи, само три се 
судски случаи, додека другите се случаи со административна постапка и не можат да бидат 
мониторирани. Во 2010 година, рочиште беше закажано само за еден случај и истото беше 
мониторирано. Компонентата со мониторинг на судската постапка ќе продолжи и во 2011 
година, во рамките на новата стратегија на Правната програма.  

 со 
НВО кои се членки на координативното тело за НВО што обезбедуваат бесплатна правна 
помош. На информативните состаноци учествуваше и претставник на Министерството за 
правда, со цел да појасни одредени прашања од Законот поврзани со процесот на 
сертификација на НВО. На последниот состанок, што беше организиран на 7 јули 2010 година 
во Скопје (ден пред Законот да стапи во сила), претставниците на НВО имаа можност да 
дискутираат за потенцијалните проблеми поврзани со спроведувањето на Законот со 
претставниците на државните институции надлежни за спроведување на различни аспекти од 
Законот. До крајот на 2010 година, ниту една НВО не беше регистрирана како обезбедувач на 
бесплатна правна помош.  

                                                           
24 http://soros.org.mk/dokumenti/Mediumite-i-diskriminacijata.pdf  
25 http://soros.org.mk/dokumenti/FIOOM-Ednakvosta-web.pdf   
26 http://issuu.com/fioom/docs/notes-fioom-2011  
27 Во Штип (10 јуни), Прилеп (15 јуни) и во Скопје (17 и 21 јуни). 
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Слободен пристап до информации  

Имплементатор/и: ФИООМ  
Донатор/и: ФИООМ и Програма за грантови за човекови права и владеење при ИОО  
Партнер/и: Македонско здружение на млади правници, Младински образовен форум, Правен 
факултет „Јустинијан Први“ од Скопје, Транспарентност Македонија и Комисијата за заштита на 
правото на пристап до информациите од јавен карактер  
Цел: да се промовира и да се следи спроведувањето на правото на слободен пристап до 
информациите преку стратегиско парничење  
 
ФИООМ продолжува да го промовира правото на слободен пристап до информациите. 
Проектните активности во 2010 година се фокусираа на мониторинг на спроведувањето на 
Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер преку поднесување барања 
за информации, обезбедување бесплатна правна помош и стратегиско парничење во избрани 
случаи; воспоставување правна клиника за слободен пристап до информациите; образување 
на граѓаните за нивното право на слободен пристап до информациите и за расположливите 
постапки и механизми за ефективно користење на ова право; лобирање за соодветни реформи 
на политиките и на законодавството и за ратификување на Конвенцијата за пристап до 
службените документи и зајакнување на капацитетите на Комисијата.  

ФИООМ, во соработка со Младинскиот образовен форум и МЗМП, поднесе повеќе од 1.000 
барања. Освен тоа, многу програми при ФИООМ го користеа Законот за слободен пристап со 
цел да добијат информации што се релевантни за нивните програми, активности и за 
заложбите за застапување. Во овој известувачки период, ФИООМ поднесе повеќе од 500 
барања до имателите на информации од централно ниво, кои се однесуваат на јавните 
политики за добро владеење, антикорупцијата, јавните набавки, бесплатната правна помош, 
јавното здравство и приближувањето на домашното законодавство со законодавството на ЕУ. 
Со поддршка од ФИООМ, МОФ спроведе анкета на тема „Студентска и академска мобилност“, 
која се базираше на 420 барања за слободен пристап до информации поднесени до 
институциите кои се иматели на информации од сферата на високото образование. 
Резултатите се објавени во брошурата „Сонуваме да патуваме“.28

ФИООМ, во соработка со Младинскиот образовен форум и Правниот факултет „Јустинијан 
Први“ од Скопје, ја основаше правната клиника за слободен пристап до информации. Во 
рамките на правната клиника, студентите по право, волонтери од последипломските студии по 
административно право и јавна администрација, обезбедуваат информации за правото на 
слободен пристап до информациите од јавен карактер. Конкретно, тие даваат насоки и помош 
за студентите со различна академска заднина од другите универзитети за тоа како да 
поднесуваат барања за информации од јавен карактер до имателите на информации. 
Правната клиника за слободен пристап до информациите беше промовирана со конференција 
за печатот. Исто така, МОФ воспостави и група за промоција на правната клиника преку 
социјалните мрежи, како што се Facebook, Tweeter, итн. Координаторот на проектот за 
слободен пристап до информациите при ФИООМ, во соработка со правниците од МЗМП, 
одржа четири обуки за студентите по право, волонтери од последипломските студии по 
административно право и јавна администрација, во кои се фокусираше на практичната 

  

                                                           
28 http://mof.org.mk/publikacii/Studentska%20Mobilnost%2021.01.2011.pdf  
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постапка за слободен пристап до информациите. Обуките беа одржани на 26 април, 18 мај, 30 
јуни и 24 ноември 2010 година. Дополнително на тоа, на 4 и на 7 ноември, студентите од 
правната клиника за слободен пристап до информации присуствуваа на две сесии на 
Комисијата и директно учествуваа во нејзината работа и во донесувањето на одлуките. 
Понатаму, во соработка со Младинскиот образовен форум, ФИООМ се застапуваше за 
вклучување на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер во изборната 
настава при Правниот факултет „Јустинијан Први“. Беше потпишан договор за воспоставување 
изборен предмет „Слободен пристап до информации“. Студентите ќе можат да го изберат овој 
предмет во академската 2010–2011 година29. ФИООМ, во соработка со Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ од Скопје, ангажираше двајца национални експерти кои ќе учествуваат во 
подготвката на учебникот за правото на слободен пристап до јавните информации.30

Со цел да го подобри познавањето на правото за слободен пристап до јавните информации 
меѓу граѓаните, ФИООМ ги поддржа регионалните обуки што ги спроведуваше Државната 
комисија за правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.  

  

ФИООМ ги продолжи своите активности насочени кон подобрување на правната рамка за 
правото на слободен пристап до информациите во Македонија. Спроведувањето на Законот за 
слободен пристап до информациите покажа дека постојат празнини, технички нејасности и 
неконзистентност во самиот закон. За првпат по донесувањето на Законот за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер (јануари 2006 година), во почетокот на јануари 
2010 година31 Законот беше подложен на значителен број измени. Во октомври 2009 година, 
Министерството за правда изготви нацрт-амандмани на постојниот закон во нетранспарентен 
процес, без учество на Комисијата, ескперти од областа или претставници на граѓанското 
општество. ФИООМ се застапуваше за подобрување на амандманите.32 Иако повеќето 
амандмани предложени од страна на ФИООМ33

Правната програма продолжи да го поддржува проектот Месечни извештаи за борбата против 
корупцијата и состојбата во однос на транспарентноста во Република Македонија, што го 
спроведува Транспарентност Македонија. Проектот има за цел да придонесе во 
воспоставувањето постојан механизам за мониторинг од страна на граѓанското општество во 
однос на транспарентноста и борбата против корупцијата во Република Македонија преку 
издавање месечни анализи за следниве шест столбови во борбата против корупцијата: (1) 
економскиот и финансискиот систем; (2) политичкиот систем; (3) јавната администрација и 

 беа усвоени, Парламентот не успеа да донесе 
силна одлука во корист на пристапот и прекршочната постапка да ја премести во надлежност 
на независна комисија. Покрај фактот дека постои правна основа за санкционирање на 
имателите на информации коишто незаконски го одбиваат пристапот до информациите, 
досега не се наметнати никакви санкции.  

                                                           
29 http://www.pf.ukim.edu.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=1904&mid=848&tabId=1&tabindex=0  
30 http://soros.org.mk/dokumenti/Sloboden-Pristap-ucebnik-FOI.pdf  
31 Во 2008 година, Законот претрпе незначителни промени во однос на прекршочните санкции, со цел да се 
хармонизира со Законот за прекршоци што беше донесен во 2007 година.  
32 Застапувањето на ФИООМ се спроведуваше преку учество на сесиите на Парламентарниот комитет за политички 
систем и меѓуетнички односи во фазата на прво читање на предложените амандмани. Освен тоа, ФИООМ изготви 
амандмани за предложените промени и ги достави до Собранието на Република Македонија преку претседателот 
на Постојната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот.  

33 16 од амандманите поднесени од ФИООМ беа целосно интегрирани, а 4 беа делумно вклучени. 
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локалната самоуправа (4) граѓанското општество, медиумите и меѓународната заедница; (5) 
судството и (6) полициските органи. Изготвените анализи беа широко дистрибуирани до 
надлежните јавни власти и до меѓународната заедница и беа промовирани на конференции за 
печатот што се организираа секој месец. Беше издаден и годишен извештај во кој се 
резимираа анализите на состојбата во поглед на борбата против корупцијата во Република 
Македонија и во кој беа дадени конкретни препораки за надминување на недостатоците 
идентификувани во поглед на транспарентното трошење на буџетот од страна на јавните 
органи. Сите извештаи можат да се најдат на следниов веб-сајт http://www.transparentnost-
mk.org.mk/    

   

ПРОГРАМА ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 
 
Живеење во мултиетничка средина – граѓани со еднакви права, можности и заштита 
 
Имплементатор: ФИООМ  
Донатори: Европска комисија (ЕИДХР – Кампања 4: Унапредување на еднаквоста, 
толеранцијата и мирот) и ФИООМ 
Партнери: НВО „Заеднички вредности“ и мрежата од 12 центри за поддршка на НВО во Велес, 
Прилеп, Штип, Кичево, Струга, Ресен, Гевгелија, Неготино, Струмица, Делчево, Кратово и во 
Дебар. 
Цел: да се подобри статусот на малцинските групи и да се зајакнат капацитетите за активно 
учество во креирањето на јавните политики на локално и на национално ниво.  
 

Проектот се спроведуваше во периодот јануари 2007 – октомври 2009 година. Во текот на 2010 
година, финалниот извештај за проектот беше одобрен од страна на Надзорниот комитет на 
проектот. Дел од финалниот извештај, во кој е претставена евалуацијата на активностите од 
страна на учесниците во проектот, беше објавен во публикацијата „Факти и бројки за 
проектните активности“ (на македонски и на англиски јазик). Во рамките на публикацијата 
беше објавено и мултимедијално ДВД со видеоматеријали, фотографии, публикации и опис на 
проектните активности и резултати на 7 јазици кои се зборуваат во земјата и на англиски јазик. 
Исто така, публикацијата „Децентрализацијата – можност за потолерантни општини“ со 
дискусиите и презентациите од завршната конференција на проектот беше објавена на сите 
овие јазици. Публикациите беа дистрибуирани до крајните корисници во сите региони каде 
што се спроведуваше проектот. Сите проектни материјали се поставени на интернет 
страницата www.podistosonce.org.mk. 

Граѓани за европска Македонија 
 
Имплементатор: ФИООМ 
Партнери: НВО Инфоцентар, Фондација Метаморфозис, Младински културен центар Битола и 
10 поранешни центри за поддршка на НВО 
Цел: да се зајакне граѓанскиот активизам преку граѓанската иницијатива „Граѓани за европска 
Македонија“ (ГЕМ), која ги промовира вредностите на отвореното општество и реагира на 
недемократските практики на Владата. 
 

http://www.transparentnost-mk.org.mk/�
http://www.transparentnost-mk.org.mk/�
http://www.podistosonce.org.mk/�
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ФИООМ продолжи да ги поддржува активностите на граѓанската иницијатива „Граѓани за 
европска Македонија“, која го охрабрува критичкото мислење за недемократските политики и 
практики на Владата. Иницијаторите на ГЕМ загрижени за состојбата во Македонија и за 
регресивните владини политики на патот кон ЕУ и НАТО одржаа 5 јавни дискусии со над 800 
граѓани во Струмица, Гостивар, Велес, Битола и Куманово.  
ГЕМ реагираше на недемократските постапки на Владата и ги промовираше вредностите на ЕУ 
и отвореното општество преку прогласи објавени во дневните весници („Соопштение од 
иницијаторите на ГЕМ“, „Писмо до Комитетот“, „Изродба во 100 чекори“, „Реакција на ГЕМ на 
обвинувањата на Ставрески“). „Декларацијата за Македонија во ЕУ и НАТО“, којашто 
иницијаторите на ГЕМ ја подготвија пред Самитот на ЕУ во јуни 2010 година, беше поддржана 
од 58 релевантни граѓански организации и потпишана од лидерите на 17 политички партии. 
Во мај 2010 година беше отворен ГЕМ клуб во Старата скопска чаршија, како простор за 
организирање дебати, промоции, проекции, конференции за печат на ГЕМ, како и на други 
претставници од граѓанскиот сектор. Беа организирани 60 јавни настани од страна на различни 
граѓански организации и 37 од ГЕМ. Секој четврток иницијаторите на ГЕМ организираа дебати 
под мотото „Зборно место“, на кои се дискутираше за најактуелните проблеми во општеството 
(лустрацијата, евроатлантските интеграции, грчко-македонските односи, притисоците врз 
слободата на изразување, архитектурата, религијата, новинарството, Wikileaks). 
Со цел идејата да се прошири во јавноста и да се анимираат граѓаните да учествуваат во 
активностите на ГЕМ, беа подготвени и промотивни материјали34

www.gem.org.mk
. На интернет страницата 

  беа објавувани сите информации за активностите на ГЕМ. 
ФИООМ ги поддржа активностите на 20 граѓански организации: Акција Здруженска, 
Феминистичка иницијатива, Стрип центар од Велес, Центар за драмски уметности T-ХАУС, 
Детски театарски центар, ПСМ фондација, Хоризонт Македонија, 10 поранешни центри за 
поддршка на НВО, Младински културен центар, НВО Инфоцентар и Фондација Метаморфозис. 
Веб-порталот www.okno.mk беше поддржан и со грант доделен на „Темплум“. Беа поддржани 
и неколку иницијативи на неформални граѓански групи, како објавувањето на „Декларација 
против реализацијата на проектот наречен Скопје 2014“, потпишана од 28 граѓански 
организации, и две јавни прашања до градоначалникот на Струга од страна на „Томас Нест“ – 
Струга, како и реакциите на „Плоштад Слобода“ на владиниот проект „Скопје 2014“. Беше 
направено истражување за политичката култура, а публикацијата „Црна книга“ за јавните 
изблици на тоталитаризам, вербално насилство и говор на омраза беше подготвена за 
објавување. 
ФИООМ обезбеди правна помош за 17 критички ориентирани интелектуалци, новинари и 
граѓански активисти кои беа изложени на насилство, напади, клевети и говор на омраза од 
страна на провладините медиуми и групи. Двајца организатори на протести добија 
ослободителни пресуди. 
 
Книги за дебати за отвореното општество 
 
Имплементатор: ФИООМ 
Цел: да се подигне нивото на јавната расправа преку објавување и промоција на книги кои ќе 
отворат критичка дебата за прашањата што се важни за демократијата во Македонија. 
 
Со објавување книги и организирање јавни настани за контроверзни прашања и табу-теми и со 
презентирање на спротивставени документи и мислења беа поттикнати јавни дебати за 
прашања што се важни за демократијата (спорот со името, конфликтот во 2001 година, 
политичката пропаганда во медиумите, архитектурата на градот, човековите права).  
На дводневната дебата „Историја и апокрифи – демитологизација на 2001“, организирана во 
јануари 2010, за првпат на исто место присуствуваа учесниците претставници на двете страни 
                                                           
34 Јавни објави, дополнителни 1.000 примероци од стрипот „Пецко“, 2.000 летоци „ГЕМ препорачува“. 

http://www.gem.org.mk/�
http://www.okno.mk/�
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во конфликтот. Десет преведени и објавени книги (од македонски и албански автори) 
поврзани со конфликтот од 2001 година, заедно со други материјали (публикации, хронологија 
на настани и збирка текстови) беа користени со цел да се отвори дискусија за фактите 
наведени во книгите. Дискусиите на сите учесници од оваа дебата беа подготвени за 
публикување, со цел да се информира пошироката јавност за мислењата и ставовите на истите. 
Со цел да се отвори дебата за спорот со името беше објавена „Предлог-државна стратегија за 
одбрана на уставното име на Република Македонија“35

 ФИООМ го поддржа преведувањето (од англиски на македонски) и објавувањето на 3 книги: 
„Темната страна на револуцијата“ од Едмунд Берк, „Македонија и Македонците: Историја“ од 
Ендрју Росос и „Минатото под прашање: Модерна Македонија и неизвесностите на нацијата“ 
од Кит Браун. Промоциите на овие книги беа проследени со дебати на кои присуствуваа голем 
број интелектуалци и историчари. Исто така, беше поддржано и објавувањето на стрипот 
„Скопје радос ти ќе бидеш“, како и изложбата организирана во ГЕМ клубот. Дигитализираната 
колекција на списанието „Фокус“ беше презентирана на дебата со луѓето кои биле дел од 
неговото создавање. Дискусиите од дебатата за книгата „Што не знаеше Орвел“ беа објавени и 
дистрибуирани до пошироката јавност. Исто така, беше поддржано и издавањето на трите 
книги од едицијата „Градот“, кои се однесуваат на проектот „Скопје 2014“, како и нивната 
промоција во Кичево, Ресен, Гевгелија, Кратово, Делчево и во Охрид. 

. Истата беше промовирана и 
дистрибуирана до пошироката јавност преку дневните весници. 

Во 2010 година започна и преведувањето на уште четири наслови: „Борбата за македонскиот 
идентитет 1870 – 1912“ од Ник Анастасовски, „Македонското прашање од 1944 година до 
денес“ од Чавдар Маринов, „За потеклото на албанскиот национализам“ од Натали Клејер и 
„Штазиленд“ од Ана Фaндер. Беа доделени и грантови за објавување на книгите „Скопје – 
светското копиле“ и „Република Македонија и правото на транзит“. 
 
Форуми во заедницата 
 
Имплементатори: ФИООМ, Центар за институционален развој (ЦИРа), Македонски центар за 
меѓународна соработка (МЦМС), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) и 
Здружението за oдржлив развој и соработка „Алка“. 
Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC) 
Партнери: Strategic Development Consulting – Единица за координација на форумите, 
општините Дебар, Чаир, Кочани, Ново Село, Струмица, Крушево, Могила и Новаци и 
Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС). 
Цел: поддршка на партиципативниот развој на заедниците на локално ниво. Форумот 
претставува платформа за развој со цел: 1) граѓаните да го подобрат сопствениот живот со 
сопствени идеи и учество и 2) администрацијата да развие партиципативно и одговорно 
локално владеење на коешто ќе му се верува. 
 
Програмата „Форуми во заедницата“, финансирана и раководена од страна на Швајцарската 
агенција за развој и соработка, се спроведува од 2006 година. Програмата се состои од 
организирање дискусии (форумски сесии) и работа помеѓу тие сесии, каде што општинската 
администрација и граѓаните претставени преку различни засегнати страни (невладини 
организации, млади луѓе, наставници, урбани/рурални заедници, спортски здруженија, 
бизниси) ги оценуваат приоритетните потреби на општината. Преку структурирани дискусии 
тие ги преточуваат локалните приоритети во конкретни проектни идеи и даваат препораки за 
решавање на проблемите во заедницата. Во текот на последната сесија учесниците на 
форумот заедно ги избираат најдобрите проекти за финансирање од програмскиот фонд 
(составен од средства од општината и од SDC). 

                                                           
35 Подготвена од Јанко Бачев и Владимир Голубовски. 
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Во 2010 година ФИООМ, како една од организациите кои работеа на спроведувањето, ја 
реализираше програмата во 8 општини. Проектите започнати во текот на претходната година 
во општините Дебар и Чаир беа завршени во почетокот на 2010 година. Како резултат на 
промената на локацијата за проектот „Уредување на училишните дворови во основните 
училишта Цветан Димов и 7 Март“ дојде до пролонгирање, така што сесијата наменета за 
информирање на граѓаните на Општина Чаир за реализираните проекти и препораките беше 
одржана во април 2010 година. 
Во општините Кочани и Ново Село проектите селектирани за финансирање од програмскиот 
фонд беа успешно имплементирани во текот на 2010 година. Во Кочани тоа беа проектите: 
„Санација на спортската сала“, „Поголема безбедност и сигурност на учениците во ОУ „Св. 
Кирил и Методиј“ и „Парк во Калиманова глава“, а во Ново Село: „Изградба на отворена 
каналска мрежа во селата Смолари, Дражево и Старо Коњарево“ и „Обезбедување чиста вода 
за пиење во Ново Село“. Сите овие проекти беа завршени до октомври 2010. 
Во општините Струмица, Крушево, Могила и Новаци програмата започна во октомври 2009 
година. Во оваа фаза од програмата беа воведени два нови типа форуми: буџетски и 
меѓуопштински форум. На буџетскиот форум во Струмица, граѓаните на пет сесии дискутираа 
за општинскиот буџет во 2010 година и ги идентификуваа приоритетните проекти за 
имплементација. Препораките од Форумот станаа дел од општинскиот буџет за 2010 година. 
„Изградба на отворен амфитеатар - летна сцена во Струмица“ е проектот што беше селектиран 
да биде финансиран од програмскиот фонд, а беше завршен и промовиран во декември 2010 
година. На меѓуопштинскиот форум во Могила и Новаци граѓаните, во рамките на форумските 
сесии, изработија четири проекти кои нудат решенија за заедничкиот проблем на овие 
општини –  собирањето на отпадот. Беа одбрани два проекти за финансирање: „Организирано 
собирање на отпадот – активно јавно комунално претпријатие на Могила и Новаци“ и 
„Набавка на контејнери за отпад“. И двата беа завршени до крајот на 2010 година. Граѓаните 
на Крушево за време на форумските сесии развија пет проекти со кои би ги решиле 
проблемите во комуналната инфраструктура, а од нив селектираа два проекта: „Покривање и 
уредување на градскиот пазар во Крушево“ и „Набавка на контејнери“, кои беа финансирани 
од програмскиот фонд. Поради временските услови изградбата на градскиот пазар во Крушево 
беше одложена за февруари 2011 година. 
 
 
 
Невладините организации против трговијата со луѓе  
 
Имплементатор: Центар за граѓански иницијативи (ЦГИ) - Прилеп 
Донатори: ФИООМ, Европска комисија (ИПА 2008 Програма за граѓанско општество), Програма 
Исток-Исток: Партнерства преку границите и Balkan Trust for Democracy. 
Цел: да се зајакнат граѓанските организации, нивните капацитети, учеството и улогата во 
процесот на донесување на одлуките поврзани со трговијата со луѓе, за заштита на национално 
и на регионално ниво, во согласност со принципите, препораките и практиките на ЕУ.  
 
ЦГИ, во партнерство со организации од Србија, Косово, Албанија и од Грција, го спроведе 
проектот „Граѓанските организации како контролен механизам за борба против трговијата со 
луѓе на Западен Балкан“ во периодот од февруари 2009 до февруари 2011 година. Проектот се 
фокусираше на мониторингот на Националниот механизам за упатување (НМУ) на жртвите од 
трговијата со луѓе.  
ФИООМ го поддржа креирањето на национална мрежа од НВОи за човекови права: ЦГИ од 
Прилеп, коалицијата „Сите за правично судење“, Сојузот на организации на жени од 
Македонија, Дром од Куманово и Центар за одржлив развој на заедниците од Дебар. Овие 
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организации спроведоа мониторинг на имплементацијата на НМУ и ги зајакнаа своите 
капацитети во промоцијата на превентивните активности против трговијата со луѓе.  
Проектот придонесе за институционално зајакнување на граѓанските организации, промоција 
на превентивните активности против трговијата со луѓе и публикување на извештаите за 
компаративна анализа на законската регулатива во секоја од целните земји со ЕУ 
регулативите, проценка на имплементацијата на НМУ и препораки за идните активности. 
 
Културата на руралните заедници 
 
Имплементатор:  Центар за современи уметности, Скопје 
Донатори: ФИООМ, Швајцарска програма за култура за Западен Балкан 
Цел: да се создаде иновативен пристап за културен развој на руралните заедници и да се 
понудат можности за локалните уметници, креативци, културни организации, граѓанскиот 
сектор и сите заинтересирани поединци во руралните заедници за спроведување културни и 
уметнички проекти и зајакнување на капацитетите на локалните заедници за понатамошен 
развој на руралните средини на Западен Балкан. 
 
Главни проектни активности се: 

- Активности за заживување на социјалниот и на културниот живот - театарски претстави, 
мобилно кино, изложби и поетски читања, со цел да се збогати културниот живот во 
руралните заедници. 

- Активности за јакнење на капацитетите - културни иницијативи произлезени од 
општината, театарски работилници и обуки за јакнење на капацитетите на руралните 
заедници. 

- Регионално вмрежување - регионални средби и директни посети со цел да се подобри 
пристапот до културниот и социјалниот развој на руралните заедници и да се зајакнат 
капацитетите на проектните партнери. 

- Промотивни активности со цел да се поттикне интересот за руралниот културен развој 
и да се промовира проектниот пристап и резултати. 

Тригодишниот проект (февруари 2009 - февруари 2012) се спроведува во 4 земји од регионот 
(Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Косово) и е во целост посветен на населението во 
руралните подрачја. 
Во 2010 година повеќе од 1.000 луѓе од над 40 општини од Западен Балкан беа директно 
инволвирани во проектните активности, а бројот на посетители на проектните активности 
изнесува над 20.000. 
Во текот на 2010 година во Македонија беа реализирани 10 локални културни иницијативи, 13 
проекции во мобилните кина, 7 изложби, 6 концерти, 5 театарски претстави, 1 театарска 
работилница, 8 работилници за јакнење на капацитетите, над 30 средби на/со засегнатите 
страни во селата и над 15 консултативни процеси. 
Како најдобри и најинтересни активности може да се издвојат: десетгодишнината на 
Реканското културно лето (во Мавровско-Реканскиот регион); воспоставување на Денот на 
гравот во Теарце; формирањето на Аматерска театарска група Ростуше; формирањето Хор во 
Долнополошкиот регион; формирањето нова активна НВО „Млади за млади“ во Пржовце; 
иницирањето нова граѓанска организација во регионот на Центар Жупа; овозможувањето на 
локалните уметници од Вевчани да ги презентираат своите уметнички дела и др. Исто така, беа 
реализирани и повеќе од 10 интеррегионални и прекугранични размени, што им овозможија 
на локалните креативци да ги развијат своите погледи и да ги претстават своите дела во 
другите заедници од Западен Балкан. Над 20.000 евра беа инвестирани/доделени од трета 
страна на таргетираните општини. Во 2010 година, повеќе од 40 невладини организации, 
претставници на општините и културни работници од руралните заедници на Западен Балкан 
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беа поврзани во неформална мрежа којашто во иднина ќе работи на зголемување и 
воспоставување на прекуграничната соработка и размена. 
 
Мултикултурни иницијативи 
 
Имплементатори: ФИООМ, НВО „Дунек“ 
Донатор: ФИООМ 
Цел: промоција на вредностите на мултиетничкото општество и на културата на различните 
етнички заедници. 
 
Со цел да се промовира ромската музика и уметниците-Роми на меѓународната музичка сцена, 
во мај 2010 година ФИООМ го издаде албумот I Šutka tani mo than („Шутка моето родно 
место“). Оваа компилација е прв амбициозен обид за презентација на најдобрите ромски 
рапери од Скопје и содржи разновиден локален ромски пристап кон хип-хоп звукот (од ромски 
етно r&b, метал-панк рап до балкански ромски призвук на регетон).  
За да го промовира албумот I Šutka tani mo than, ФИООМ го дистрибуираше до повеќе 
релевантни институции, поединци и фестивали во Македонија и во Европа. Во ноември 2010 
година се најде на 15. место на престижната World Music Charts Europe и на 118. место од 
вкупно 886 изданија на нивната годишна листа, и тоа како локално македонско издание без 
поддршка од некоја европска дискографска куќа или агенција. Истовремено, компилацијата 
доби голем број позитивни критики од меѓународната етно-музичка сцена. 
ФИООМ додели грант на НВО „Дунек“ од Гостивар за реализација на мултијазична театарска 
претстава за ученици од Гостивар.  
Шест користени компјутери беа доделени на Фондацијата Метаморфозис (за канцелариите на 
Комисиите за односи меѓу заедниците во Чаир, Дебар, Гостивар и во Тетово), како и по еден 
компјутер за две организации од Дебар.  
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Prоgrami za visoko obrazovanie 

Romaverzitas - USAID 

  

Следниве студенти Роми добија 
стипендија еднаква на 1000 
американски долари за учебната 
2009/2010 година 

  

Скопје: Sebijan Fejzula, Daniel Petrovski, Sabina Xeladin, Sabina Memed, Senada Zekirija, 
Aida Selman, Sali Kasumi, Ahmed Ismail, Ehoh Sait, Erhan Fejzov, Nursena Kadrieva, Senada 
Destan, Margarita Ra{id, Sarita Bajram, \ulten Amet и [iva Sali 

[tip: Igbal Aliova, Anife [akirova, Arslan Arslanov и Emran Husein  
Ki~evo: Mirsad Ramazanoski  
Veles: Sabina Ramadanova 
Valandovo: Katerina Mitrova 
Makedonska Kamenica: Emran Nezirovski  
Tetovo: Istref Sejfula, Tur}an Limani и Senad Fidani  
Кичево: Ајнур Селоски 
Bitola: Sakine Xeladinovska 
Kumanovo: Rebeka Huseinovska и Alen Elezovski 
Gostivar: Sabrina Ajvazi  
Strumica: Muhamed Demirov  
Berovo: Urmeta Arifovska  

Kratovo: Sunita Mustafova 
Operativni tro{oci:  1.421.813,00 

Romaverzitas - USAID 3.015.004,00 

   
REF - Romaverzitas 3.182.644,00 

   
Programa za stipendirawe na studenti Romi 432.488,00 

    
Prоgrami za visoko obrazovanie вкупно: 6.630.136,00 

    

Kreativna nastava i u~ewe - treta strana 529.369,00 

    
Ednakvi obrazovni mo`nosti za decata Romi 1.198.571,00 

   
Programa za obrazovanie na Romi 923.304,00 

   
Programa za obrazovanie na Romi - треta strana 13.696.296,00 

     

Programa za obrazovanie na Romi - Pestaloci 7.620.980,00 
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Alijansa za vklu~uvawe na Romite vo obrazovanieto - трета страна  1.561.056,00 

Fondacija za obrazovni i 
kulturni inicijativi „^ekor 
po ~ekor”, Skopje 

Nacionalna konsultacija za Romska 
inicijativa za predu~ili{no 
obrazovanie 

373.790,00 

Inkluzivnost za Romite vo ranoto detstvo 373.790,00 

Fondacija za obrazovni i 
kulturni inicijativi „^ekor 
po ~ekor”, Skopje 

Liderstvo na nastavnicite za 
unapreduvawe na obrazovanieto 7.288.910,00 

Liderstvo na nastavnicite za unapreduvawe na obrazovanieto 7.288.910,00 

Asocijacija na studenti po 
novinarstvo - FEJS 
Makedonija, Skopje 

mladiinfo.com - Вашиот портал кон 
успехот 

183.666,00 

MladiInfo 183.666,00 

Zdru`enie na gra|ani Romi 
„Vrama si”, Kumanovo Donirawe koristen kompjuter  

EU politiki i makedonskoto obrazovanie 2.152.057,00 

    
Институционална поддршка за „^ekor po ~ekor”   

Fondacija za obrazovni i 
kulturni inicijativi „^ekor 
po ~ekor”, Skopje 

Vospitno obrazoven proekt „^ekor po 
~ekor” 1.067.900,00 

Институционална поддршка за „^ekor po ~ekor” 1.067.900,00 

    
Mladite za otvoreno op{testvo 7.075.899,00 

     

Osnovno i sredno obrazovanie вкупно: 43.671.798,00 

      

Istok-Istok: prekugrani~ni partnerstva   

     
Istok-Istok / u~estvo   

Vera Zlateva, Sveti Nikole 

Ulogata na nevladinite organizacii i 
volonteri vo za{titata na pravata na 
decata i ~ovekovite prava, Qubqana i 
Debeli R'ti~, Slovenija  

23.812,00 

Frosina Mi{eva, Sveti Nikole 

Ulogata na nevladinite organizacii i 
volonteri vo za{titata na pravata na 
decata i ~ovekovite prava, Qubqana i 
Debeli R'ti~, Slovenija  

27.712,00 
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Valon Sadiki, Tetovo 

Regionalen seminar - Odr`livi 
mladinski centri vo multikulturni 
zaednici, 6-12 fevruari, Podgorica, 
Црна Гора 

20.220,00 

Elena Vilarova, Skopje 

Regionalen seminar - Odr`livi 
mladinski centri vo multikulturni 
zaednici, 6-12 fevruari, Podgorica, 
Црна Гора 

20.220,00 

Valentina Lazarova, Skopje 

Regionalen seminar - Odr`livi 
mladinski centri vo multikulturni 
zaednici, 6-12 fevruari, Podgorica, 
Црна Гора 

20.220,00 

Boro Kitanoski, Prilep Regionalen forum za tranziciska 
pravda, 20-21 mart, Novi Sad, Srbija 52.481,50 

Xevahire Pruti Zajazi, Skopje Regionalen forum za tranziciska 
pravda, 20-21 mart, Novi Sad, Srbija 6.161,50 

Nata{a Stamenkovi}, Skopje Regionalen forum za tranziciska 
pravda, 20-21 mart, Novi Sad, Srbija 6.161,50 

Gordana Nestorovska, Skopje 
Dijalog za ~ovekovite prava na 
Balkanot i Turcija, 3-4 april, Ankara, 
Turcija 

36.135,50 

Novica Veljanovski, Skopje Josip Broz Tito - Percepcii i 
interpretacii, 7-9 maj, Belgrad, Србија 9.063,00 

Qubica Jan~eva, Skopje Josip Broz Tito - Percepcii i 
interpretacii, 7-9 maj, Belgrad, Србија 8.952,00 

Katerina Todorovska, Skopje 
Seminar - Dimenzii vo gra|anstvoto i 
obrazovanieto, 7-11 maj, Bratislava, 
Slova~ka 

34.281,00 

Diana Bliznakovska, Skopje 
Dimenzii vo gra|anstvoto i 
obrazovanieto, 7-11 maj, Bratislava, 
Slova~ka 

34.281,00 

Frosina Denkova, Skopje 

Regionalno vmre`uvawe za prevencija 
na trgovija na deca i mladi vo isto~na 
Evropa i centralna Azija, 7-13 juni, 
Bansko, Bugarija 

25.693,50 

Sofija Arnaudova, Skopje 

Regionalno vmre`uvawe za prevencija 
na trgovija na deca i mladi vo isto~na 
Evropa i centralna Azija, 7-13 juni, 
Bansko, Bugarija 

10.934,50 

Keti Jandrijeska Jovanova, 
Skopje 

Regionalno vmre`uvawe za prevencija 
na trgovija na deca i mladi vo isto~na 
Evropa i centralna Azija, 7-13 juni, 
Bansko, Bugarija 

10.933,00 
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Dragan Tumanovski, Skopje 
Regionalen seminar - Reforma vo 
zakonodavstvoto za regulirawe na 
kleveta, 11 juni, Podgorica, Црна Гора  

14.361,00 

Tamara ^ausidis, Skopje 
Regionalen seminar - Reforma vo 
zakonodavstvoto za regulirawe na 
kleveta, 11 juni, Podgorica, Црна Гора  

14.361,00 

Natali Naskova Sotirovska, 
Skopje 

Regionalen seminar - Reforma vo 
zakonodavstvoto za regulirawe na 
kleveta, 11 juni, Podgorica, Црна Гора  

21.202,00 

„Слоу фуд конвивум 
Шарпланинска“, selo Jan~e 

Vmre`uvawe preku hrana - 
Odr`livost na ruralnite zaednici, 
za{tita na hrana i egzistencija, 16-18 
juli, Sofija, Bugarija 

85.437,00 

Zoran Stojkovski, Skopje 

Regionalna rabotilnica - Ulogata na 
mediumite vo razvojot na 
filantropija, 26-27 juli, Podgorica, 
Crna Gora 

14.299,00 

Katerina Poposka, Skopje 

Regionalna rabotilnica - Ulogata na 
mediumite vo razvojot na 
filantropija, 26-27 juli, Podgorica, 
Crna Gora 

14.303,50 

Zoran Stefanovski, Skopje 

Regionalna rabotilnica - Ulogata na 
mediumite vo razvojot na 
filantropija, 26-27 juli, Podgorica, 
Crna Gora 

14.299,00 

Irena Spirovska, Skopje 

Regionalna rabotilnica - Ulogata na 
mediumite vo razvojot na 
filantropija, 26-27 juli, Podgorica, 
Crna Gora 

14.299,50 

Goce Trpkovski, Skopje 

Regionalna rabotilnica - Ulogata na 
mediumite vo razvojot na 
filantropija, 26-27 juli, Podgorica, 
Crna Gora 

14.299,00 

@arko Haxi - Zafirov, Skopje 

Pristap do pravda: Nau~eni lakcii od 
sproveduvaweto na Zakonot za 
besplatna pravna pomo{ vo Hrvatska, 
26 juli, Zagreb, Hrvatska 

17.188,00 

Suad  Misini, Skopje 

Pristap do pravda: Nau~eni lekcii od 
sproveduvaweto na Zakonot za 
besplatna pravna pomo{, 26 juli, 
Zagreb, Hrvatska 

17.193,00 

Mihajlo Kostovski, Skopje 

U~estvo - Obedinuvawe na naporite za 
implementacija na Konvencijata za 
pravata na licata so pre~ki, 26-27 
juli, Poltava, Ukraina 

33.496,50 
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Nesime Salioska, Prilep 

Razmena na dobri praktiki za 
podobruvawe na pristapot do 
medicinski uslugi vo romskata 
zaednica, 27-29 juli, Simferopol, 
Ukraina 

41.683,50 

Senad  Memedi, Skopje 

Razmena na dobri praktiki za 
podobruvawe na pristapot do 
medicinski uslugi vo romskata 
zaednica, 27-29 juli, Simferopol, 
Ukraina 

39.336,50 

Damjan Zdravev, Skopje 

Podobruvawe na objektivnosta na 
mediumite: Pokrivawe na govorot na 
omraza i ekstremizmot, 26-30 
septemveri, Praga, Republika ^e{ka  

23.183,50 

Gazmend Ajdini, Skopje 

Podobruvawe na objektivnosta na 
mediumite: Pokrivawe na govorot na 
omraza i ekstremizmot, 26-30 
septemveri, Praga, Republika ^e{ka  

23.183,50 

@aklina  Durmi{, Skopje 
Me|unaroden seminar - Politiki za 
nediskriminacija vo obrazovanieto, 5 
oktomvri, Praga, Republika ^e{ka 

40.944,00 

Aida Mustafovska, Kрiva 
Palanka 

Razmena na najdobri praktiki za 
podobruvawe na pristapot do 
medicinski uslugi vo romskata 
zaednica, 16-19 oktomvri, Muka~evo, 
Ukraina  

42.696,50 

Mila Carovska, Skopje 

Razmena na najdobri praktiki za 
podobruvawe na pristapot do 
medicinski uslugi vo romskata 
zaednica, 16-19 oktomvri, Muka~evo, 
Ukraina 

42.696,50 

Petrit Sara~ini, Skopje 

Regionalen seminar - Mediumska 
pismenost: Regionalen pristap i 
razmena, 28-30 oktomvri, Tirana, 
Albanija  

28.412,50 

Marko Tro{anovski, Skopje 

Regionalen seminar - Mediumska 
pismenost: Regionalen pristap i 
razmena, 28-30 oktomvri, Tirana, 
Albanija 

3.422,50 

Tamara ]upeva, Skopje 

Regionalen seminar - Mediumska 
pismenost: Regionalen pristap i 
razmena, 28-30 oktomvri, Tirana, 
Albanija 

3.422,50 

German  Filkov, Skopje 

Najdobri praktiki vo 
prekugrani~noto istra`uva~ko 
novinarstvo, 11-12 noemvri, Ki{iwev, 
Moldavija 

52.994,00 
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Ana Petru{eva, Skopje 

Najdobri praktiki vo 
prekugrani~noto istra`uva~ko 
novinarstvo, 11-12 noemvri, Ki{iwev, 
Moldavija 

54.201,50 

Xelal Neziri, selo Tearce 

Najdobri praktiki vo 
prekugrani~noto istra`uva~ko 
novinarstvo, 11-12 noemvri, Ki{iwev, 
Moldavija 

58.376,00 

Sawa Angelovska, Skopje 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.416,50 

\or|i Ivanovski, Skopje 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Kiril Arsovski, Skopje 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Sini{a Krstov, Zrnovci 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Ivona Krstevska, Bitola 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

14.120,50 

Kire Stojanovski, Bitola 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Marina Jovanovska, Bitola 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Florim Ismailovski, Skopje 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Emilija Miteva, Radovi{ 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Brankica Spasovska, Skopje 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

43.781,00 
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Biljana Rim~eska, Prilep 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Qupka Jovanovska, Del~evo 

Promovirawe volonterstvo i 
dobrotvorstvo za aktivni mladi 
gra|ani, 1-3 dekemvri, Sofija, 
Bugarija 

3.417,00 

Nazif Avdi, Skopje 

Prezentacija na izve{taj i debata - 
Pristap do pravda: Nau~eni lekcii od 
sproveduvaweto na Zakonot za 
besplatna pravna pomo{ vo Hrvatska, 
3 dekemvri, Zagreb, Hrvatska 

17.187,00 

Andreja  Stojkovski, Skopje 

Ukinuvawe na vizniot re`im na EU: 
Iskustva od balkanskite dr`avi i 
ukrainskata realnost, 15-18 dekemvri, 
Kiev, Ukraina 

38.887,00 

Istok-Istok / u~estvo vkupno: 1.224.698,50 

    
Istok-Istok / domaќin   

Centar za razvoj na mediumi, 
Skopje 

Podgotvitelna faza - Pri~ini i 
posledici za postoeweto govor na 
omraza me|u Makedonija i Bugarija, 
maj 2010 

49.205,00 

Mladinski kulturen centar - 
Bitola, Bitola 

Me|unarodna konferencija - 
Inovativni modeli za prepoznavawe 
na neformalnoto obrazovanie vo 
mladinskiot sektor, oktomvri 2010, 
Bitola 

528.453,00 

Forum-Centar za strategiski 
istra`uvawa i dokumentacija, 
Skopje 

Forum za otvorawe dijalog za razvoj 
na odnosite me|u tink tenk 
organizacii od Makedonija, Kosovo i 
Albanija, juni 2010, Skopje 

311.826,00 

Centar za gra|anska 
inicijativa-Prilep, Prilep 

Gra|anskite organizacii kako 
kontrolen mehanizam vo aktivnosti 
protiv trgovija so lu|e, avgust - 
oktomvri 2010, Ohrid 

588.559,50 

Centar za razvoj na mediumi, 
Skopje 

Nadminuvawe na govorot na omraza 
me|u Makedonija i Bugarija, juli - 
noemvri 2010 

941.876,00 

Nezavisni pisateli na 
Republika Makedonija, Skopje 

Promocija na publikacija i debata - 
„Saraevski tetratki: 20 godini 
podocna”, fevruari 2011, Skopje  

307.867,00 

Istok-Istok / doma}in vkupno: 2.727.786,50 

   
Istok-Istok administrtativni tro{oci (seminar) 1.228.597,00 
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Istok-Istok: prekugrani~ni partnerstva vkupno: 5.181.082,00 

   
Programa za informacii   

 
   

„Metamorfozis”, Skopje Blogirawe za demokratija 2.152.500,00 

    
„Metamorfozis”, Skopje Aktivno gra|ansko u~estvo 922.500,00 

    
„Metamorfozis”, Skopje Privatnost na internet 307.500,00 

    

„Metamorfozis”, Skopje Balkanska mre`a za spravuvawe so 
elektronski otpad 1.849.278,00 

    
Programa za informacii vkupno: 5.231.778,00 

    
Javno zdravstvo   

    
Stipendii za Romi - studenti po medicina 2.861.257,00 

    
Stipendii za Romi - studenti po medicina - REF 482.792,00 

    
Programa zdravje na Romite   

Humanitarno i dobrotvorno 
zdru`enie na 
Romite„Mese~ina”, Gostivar 

Ednakov pristap do zdravstvena 
za{tita 772.648,00 

Humanitarna asocijacija za 
emancipacija, solidarnost i 
ednakvost na `enite „ESE”, 
Skopje 

Pravo na zdravstvena za{tita -  
vospostavuvawe na para-pravna pomo{ 
vo zaednicata 

1.372.893,00 

Roma SOS, Prilep Zdravjeto na Romite - osnovno 
~ovekovo pravo 681.500,00 

Operativni tro{oci: 
 478.210,00 

Programa zdravje na Romite   3.305.251,00 

   
Seksualno zdravje i prava     

HOPS - Opcii za zdrav `ivot, 
Skopje 

Promocija i za{tita na seksualnite i 
zdravstvenite prava na 
marginaliziranite zaednici 

981.421,00 
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HOPS - Opcii za zdrav `ivot, 
Skopje 

Model za obezbeduvawe dolgoro~na 
pravna pomo{ i za{tita na 
~ovekovite prava na seksualnite 
rabotnici 

506.368,50 

Operativni tro{oci:  688.623,50 

Seksualno zdravje i prava 2.176.413,00 

   
Seminari vo Salcburg 51.523,00 

   
Monitoring na javnoto zdravstvo 163.372,00 

   
Implementacija na regulativata za pravata na pacientite   

Centar za regionalni 
istra`uvawa i sorabotka 
„Studiorum“, Skopje 

Сledewe i unapreduvawe na 
implementacijata na regulativata za 
~ovekovi prava vo zdravstvenata 
za{tita 

361.414,00 

Implementacija na regulativata za pravata na pacientite 361.414,00 

   
MIA - Zdru`enie za 
zdravstveno prosvetuvawe i 
unapreduvawe na zdravjeto, 
Skopje 

Cena, raspolo`ivost i dostapnost na 
hipertenzivnite lekovi vo Republika 
Makedonija 

668.733,00 

Inicijativa za dostapnost na osnovni medikamenti 668.733,00 

   

HOPS - Opcii za zdrav `ivot, 
Skopje 

Promocija i za{tita na seksualnite i 
zdravstvenite prava na 
marginaliziranite zaednici 

489.029,00 

HOPS - Opcii za zdrav `ivot, 
Skopje 

Model za obezbeduvawe dolgoro~na 
pravna pomo{ i za{tita na 
~ovekovite prava na seksualnite 
rabotnici 

1.012.738,00 

Humanitarna asocijacija za 
emancipacija, solidarnost i 
ednakvost na `enite „ESE”, 
Skopje 

Pravo na zdravstvena za{tita - 
vospostavuvawe na para-pravna pomo{ 
vo zednicata 

1.456.175,00 

Centar za regionalni 
istra`uvawa i sorabotka 
„Studiorum”, Skopje 

Sledewe i unapreduvawe na 
implementacijata na regulativata za 
~ovekovi prava vo zdravstvenata 
za{tita 

723.291,00 

Roma SOS, Prilep Zdravjeto na Romite - osnovno 
~ovekovo pravo 640.140,00 

Operativni tro{oci: 
 1.635.266,00 

Pravo i zdravstvo   5.956.639,00 

   
[vajcer seminari   1.559.926,00 
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HOPS - Opcii za zdrav `ivot, 
Skopje 

Promocija i za{tita na seksualnite i 
zdravstvenite prava na 
marginaliziranite zaednici 

213.529,00 

Centar za regionalni 
istra`uvawa i sorabotka 
„Studiorum”, Skopje 

Sledewe i unapreduvawe na 
implementacijata na regulativata za 
~ovekovi prava vo zdravstvenata 
za{tita 

361.414,00 

Operativni tro{oci: 
 

181.834,00 

Inicijativa za mediumi i zdravstvo 756.777,00 

   
Zdravje na Romite   772.250,00 

     
Humanitarno i dobrotvorno 
zdru`enie na 
Romite„Mese~ina”, Gostivar 

Ednakov pristap do zdravstvena 
za{tita 1.535.308,00 

Humanitarna asocijacija za 
emancipacija, solidarnost i 
ednakvost na `enite „ESE”, 
Skopje 

Monitoring i analiza na buxeti - 
institucionalen grant za gradewe na 
kapacitetite na „ESE” 

4.034.540,00 

Operativni tro{oci: 
 374.711,00 

Monitoring na zdravstveniot buxet i zastapuvawe vkupno: 5.944.559,00 

   
Javno zdravstvo vkupno:   25.060.906,00 

   
Ekonomska reforma     

   
Pretpriema~ki servis za mladi 1.848.722,00 

   
Finansiska pismenost   1.230.698,00 

   
IPA konferencija   1.935.669,00 

   
Upravuvawe so li~ni finansii 3-ta strana 172.196,00 

   
Reciklirawe na PET ambala`a vo Makedonija - grantovi 40.762,00 

   
Zdru`enie na gra|ani „Radika - 
DE” , Debar Da ja za~uvame tradicijata na REKA 86.000,00 

   

Romski resursen centar, Skopje 
Gradewe na kapacitetite na Romi 
obu~uva~i i implementacija na obuki 
„Upravuvawe so dolg” 

839.900,00 
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Romski resursen centar, Skopje 

Institucionalna poddr{ka i 
implementacija na obuki na tema 
„Upravuvawe so dolg” i „Finansiska 
pismenost” 

557.500,00 

Operativni tro{oci:  2.050.056,00 

Obuka za obu~uva~i Romi   3.447.456,00 

   
Ekonomska reforma vkupno:   8.761.503,00 

   
   
Mediumi     

   
TV koprodukcija EVROPA 
SEGA   1.522.175,00 

   
Novinari - praktikanti za EU   2.719.687,00 

   
Brifinzi za novinari za EU 17.630,00 

   
Sledewe na sudskite procesi protiv novinarite 1.232.913,00 

   
Makedonski centar za 
istra`uva~ko novinarstvo 

Istra`uva~ki storii na Makedonski 
centar za istra`uva~ko novinarstvo 268.878,00 

   

NVO Infocentar, Skopje „Mediumsko ogledalo” - monitoring 
na mediumskite sodr`ini 2.140.800,00 

   

Centar za razvoj na mediumi, 
Skopje 

Novata mediumska legislativa vo 
digitalnata era-implikaciite na 
demokratskite procesi vo 
op{testvoto 

2.581.731,00 

   
Finansiskata kriza vo mediumskiot biznis 79.655,00 

   
NVO Infocentar, Skopje Mladi mediumski ~uvari za 

transparentno vladeewe 917.400,00 

NVO Infocentar, Skopje Mladi mediumski ~uvari - zastapnici 
za gra|anski i politi~ki prava 924.281,00 

Operativni tro{oci:  4.551,00 

Mediumska pismenost 1.846.232,00 
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TV Menada „Lice v lice” TV Menada - produkcija na serija 
„Lice v lice” 400.000,00 

   
Mediumi vkupno:   12.809.701,00 

   
Javna аdministracija     

   
Otvoren dr`aven buxet     

Centar za gra|anski 
komunikacii, Skopje 

Zasiluvawe na ulogata na mediumite i 
NVO vo borbata protiv korupcijata 347.254,00 

Operativni tro{oci:  3.075.018,00 

Otvoren dr`aven buxet   3.422.272,00 

   
Demokratija i decentralizacija 42.743,00 

Operativni tro{oci:   
Podobro koristewe na fondovite na EU na lokalno nivo 2.157.886,00 

   
Makedonski centar za evropsko 
obrazovanie, Skopje 

Водич MK@EU 494.495,00 

  12.313.579,00 

Akcija za Evropa   12.808.074,00 

   

Makedonski centar za evropsko 
obrazovanie, Skopje 

Evropska Makedonija (Poddr{ka na 
procesot na pristapuvawe na 
Makedonija vo EU) 

1.219.368,00 

Operativni tro{oci:   4.935.381,00 

Sledewe na procesot na pristapuvawe 6.154.749,00 

     
Transparentna i efikasna decentralizacija 3.075.460,00 

   
REAKTOR - istra`uvawe vo 
akcija, Skopje 

„Нevrabotenost na mladi” и „@enite 
vo makedonskata ekonomija” 

960.012,00 

REAKTOR - @enite vo makedonskata ekonomija 960.012,00 

   
Efikasno iskoristuvawe na fondovite od EU 76.070,00 

     
Javna administracija vkupno:   28.697.266,00 

   
Pravo     
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Pribli`uvawe na zakonodavstvoto 3.150.287,00 

   
Poddr{ka na ~ovekovite prava   

Keti Jandrijeska Jovanova, 
Skopje 

Пrisustvo na 54-ta sesija na 
Komitetot za pravata na deteto vo 
@eneva, vo maj 2010 godina 

59.282,50 

Operativni tro{oci:  3.185.901,50 

Poddr{ka na ~ovekovite prava   3.245.184,00 

   

Transparentnost Makedonija, 
Skopje 

Mese~ni izve{tai za sostojbata vo 
borbata protiv korupcijata i 
kriminalot i sostojbata so 
transparentnosta vo op{testvoto  

1.337.000,00 

Operativni tro{oci:  3.697.089,00 

Sloboden pristap do informacii  5.034.089,00 

   
Pravo vkupno:   11.429.560,00 

   
Gra|ansko op{testvo     

   
@iveewe vo multietni~ka sredina - treta strana 588.790,00 

   
Podobruvawe na me|uetni~kite odnosi - treta strana 183.131,00 

   
Gra|anite za Evropska Makedonija   

„Templum”, Skopje Poddr{ka na veb portalot okno.mk 1.020.000,00 
Feministi~ka inicijativa, 
Skopje Stop Mobing 376.000,00 

Zdru`enie na gra|ani „Akcija 
Zdru`enska”, Skopje 

Efektiven odgovor za rodova 
ednakvost od strana na lokalnata 
samouprava 

800.940,00 

Centar za dramski umetnosti T-
ХAUS, Skopje 

Kulturen centar CK (nezavisen 
kulturen prostor) 835.275,00 

Strip centar na Makedonija, 
Veles 

Stripot ru{i barieri - 8-mi 
me|unaroden salon na strip, Veles 
2010 

76.800,00 

Detski teatarski centar, 
Skopje Znakot e glasen 520.000,00 

Centar za odr`liv razvoj 
„Porta”, Strumica Stop za diskriminacijata 1.565.950,50 

Fondacija Pretpriema~ki 
servis za mladi, Skopje 

Reotkrivawe na Сtarata skopska 
~ar{ija 

258.000,00 
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ZG „Horizont Makedonija”, 
Skopje 

Podobar status za socijalno-
zagrozenite lica 924.000,00 

Operativni tro{oci: 
 13.345.126,50 

Gra|anite za Evropska Makedonija 19.722.092,00 

   
Knigi za debati za otvoreno op{testvo   

Vladimir  Golubovski, Skopje 
Predlog - dr`avna strategija za 
odbrana na ustavnoto ime na 
Republika Makedonija 

406.367,00 

Izdava~ka ku}a „Goten”, Skopje „Skopje - svetskoto kopile” - izdavawe 
na kniga i debata 316.000,00 

Mersel Biqali, Gostivar Pe~atewe na knigata „Pravoto na 
tranzit i Republika Makedonija” 159.170,00 

Operativni tro{oci:  3.888.380,00 

Knigi za debati za otvoreno op{testvo 4.769.917,00 

   
Forumi vo zaednicata - Kru{evo, Strumica, Mogila i Novaci   

Op{tina Strumica „Izgradba na amfiteatar - letna scena 
vo Strumica” 4.000.000,00 

Op{tina Kru{evo 
„Tretman na otpadot vo op{tina 
Kru{evo” и „Pokrivawe i ureduvawe 
na gradski pazar”  

2.999.999,00 

NVO ED Pelagonija, Novaci „Nema smet - ima KONTEJNERI!!!” 635.000,00 

Op{tina Novaci „Bez otpad - Aktivno Javno komunalno 
pretprijatie” 5.365.000,00 

Operativni tro{oci:  4.407.138,00 

Forumi vo zaednicata - Kru{evo, Strumica, Mogila i Novaci 17.407.137,00 

   
Forumi na zaednicite - ^air i Debar   

Zdru`enie na invalidite 
„[presa”, Skopje 

Ednakvi mo`nosti za licata so 
posebni potrebi 304.922,00 

Operativni tro{oci:  234.384,00 

Forumi na zaednicite - ^air i Debar 539.306,00 

   
Forumi na zaednicite - Ko~ani i Novo Selo 2.330.089,00 

   

Centar za gra|anska 
inicijativa-Prilep, Prilep 

Gra|anskite organizacii kako 
kontrolen mehanizam vo aktivnostite 
protiv trgovija so lu|e vo Zapaden 
Balkan 

999.870,00 

     
Centar za sovremeni umetnosti, 
Skopje 

Kulturata vo ruralnite zaednici 951.867,00 
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Multikulturni inicijativi   

„Metamorfozis”, Skopje Donirawe koristeni kompjuteri 1,00 
Kulturno zdru`enie „Dunek”, 
Gostivar 

Multietni~ka teatarska pretstava 
„Princot Sviwar”  258.000,00 

Operativni tro{oci:  108.583,00 

Multikulturni inicijativi   366.584,00 

     
Romski praktikanti   1.200.737,00 

   
Gra|ansko op{testvo vkupno:   49.059.520,00 

   
Ostanati programi     

   

Regionalna programa za poddr{ka na istra`uvawe za op{testveni nauki 1.666.356,00 

   
Evropska kulturna fondacija, 
Amsterdam 

Balkanski fond za poddr{ka na 
kulturata 421.482,00 

   
Ostanati programi vkupno: 2.087.838,00 

   
Urgenten fond   

   
Obrazovanie za siroma{ni 24.789.808,00 

   
Upravuvawe so li~ni finansii 1.037.257,00 

   

Fondacija „Horizonti”, Skopje Tehni~ka poddr{ka za Horizonti 1.562.224,00 

   
„Mladinski obrazoven forum”, 
Skopje Mladinska nezavisnost 11.578.874,00 

   
Zdru`enie za za{tita na 
pravata na deteto, Skopje 

Edukativen dneven centar za deca na 
ulica 1.081.720,00 

   
Urgenten fond vkupno:   40.049.883,00 

   
Приходи од претходни години  -2.228.633,00 
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Programski administrativni 
tro{oci  10.027.139,00 

Op{ti administrativni 
tro{oci  23.451.431,00 

Vkupno  269.920.908,00 
 


	Како резултат на контекстуалните потреби, Правната програма во соработка со Програмата за медиуми го кофинансираше проектот на Коалицијата „Сите за правично судење“ кој имаше за цел да врши мониторинг на судските случаи во кои новинари се обвинети од ...

