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25 ГОДИНИ ФОНДАЦИЈА ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО  ̶  МАКЕДОНИЈА 

Во 2018 година, ФООМ ја одбележа 25-годишнината од своето постоење и 

работа во Македонија со низа регионални и меѓународни настани на теми од 

општествено значење, организација на изложба и промоција на документарен 

филм и монографија. Веќе 25 години ФООМ се залага за создавање 

динамично и толерантно општество, во кое граѓаните се силни, активни и 

вклучени, a властите се одговорни, отчетни и отворени за соработка. ФООМ 

има вложено повеќе од 145 милиони долари за подобрување на животот на 

граѓаните, преку континуирана 

поддршка на иницијативи кои 

овозможуваат подобро 

образование и здравство, 

владеење на правото, 

почитување на човековите права, 

плурализам во медиумите и 

слобода на говорот. Нашата 

посветеност на младите, 

аргинализираните групи и 

локалните заедници е важен влог 

за поголема општествена 

кохезија. 

Под мотото „25 години поддршка за силни и активни граѓани и за демократско 

општество“, одбележувањето на 25-годишнината на ФООМ започна на 3 мај, 

со промоција на документарен филм за Фондацијата и мултимедијална 

изложба, со кои се претстави нејзината работа и постигнувања во изминатиот 

период. Во текот на месец мај се организираа повеќе конференции на кои 

учесници од Македонија и од странство 

дискутираа за значајни теми, како што 

се влезот на Македонија во ЕУ, правното 

зајакнување, здравјето на Ромите, 

слободата и интернетот, младите и 

отвореното општество, образовните 

реформи, моќта на уметноста и на 

културата за социјални промени, како и 

за иднината и перспективите на 

отвореното општество во Македонија. 

Најголем дел од настаните беа 

организирани во соработка со други 

граѓански организации кои се воедно и долгогодишни партнери на ФООМ, 

како Евротинк, Коалиција Маргини, Фондација за интернет и општество 

Метаморфозис и Младински образовен форум. Дел од одбележувањето на 

јубилејот беше и изложбата за креативен активизам, организирана во 

соработка со Центарот за современи уметности.   
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РЕЗИМЕ НА АКТИВНОСТИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ВО РАМКИТЕ НА 

СТРАТЕШКИОТ ДОКУМЕНТ НА ФОНДАЦИЈАТА ОТВОРЕНО 

ОПШТЕСТВО - МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА 

Во рамките на својата стратегија за 2018 година, ФООМ распредели ресурси 

за зајакнување на граѓанските чинители за ефективно вклучување во: (1) обнова 

на довербата во поделените заедници, преку адресирање на поларизацијата 

во самите заедници и меѓу етничките заедници и промоција на општествената 

кохезија и вредноста на соживотот; (2) создавање рефлексивна средина и 

подобрување на јавниот имиџ, довербата и односите меѓу чинителите во 

граѓанското општество, и (3) поддршка на младинскиот активизам и на 

младинските организации со цел тие да можат да дадат свој придонес во 

надминувањето на етничките и другите поделби и да работат на планот на 

медиумската писменост на младите во насока на препознавање и 

спротивставување на манипулациите, говорот на омраза и пропагандата, и 

тоа преку: 

 спроведување на четири концепти: (1) Граѓанско учество за општествена 

кохезија; (2) Граѓанското општество креира јавни политики; (3) 

Меѓуетничка интеграција во образованието; и (4) Мрежна стратегија за 

правно зајакнување; 

 

 поддршка на граѓанските организации за унапредување на следниве 

области кои се идентификувани како најзагрозени: (1) младинска 

ангажираност и (2) здравствени политики засновани на права. Овие 

организации имаат релевантна експертиза, пристап до соодветните 

целни групи, добро изградени коалиции и база на алумни, што им 

овозможува ефикасно да ги артикулираат сопствените стратегии и да 

одговорат на можните предизвици и околности.  

ФООМ и нејзините партнери ги следеа јавните политики и практиките, укажуваа 

на грешките и дадоа сопствен придонес во креирањето јавни политики 

базирани на докази. Посебен фокус се стави на: (1) создавање средина која 

му овозможува на граѓанското општество ефективно да ги оформува јавните 

политики кои се однесуваат на напредокот во рамките на процесот на 

пристапување во ЕУ; (2) зајакнување на влијанието на граѓанското општество за 

подобрување на јавните политики и практиките за меѓуетничка интеграција во 

образованието; (3) мониторинг на буџети и барање одговорност од Владата за 

прогресивна и недискриминирачка реализација на здравствените права; и (4) 

работа во партнерство со сите засегнати страни, за вградување на правни 

услуги засновани во заедниците наменети за маргинализираните групи во 

националниот план за развој, со цел да се обезбеди одржлива рамка за 

правно зајакнување (Мрежна стратегија). 
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Во 2018 година ФООМ обезбеди дополнителни средства од резервниот фонд 

на Фондациите Отворено општество за спроведување на концептот Граѓаните 

за иднината. Препознавајќи ја историската можност по потпишувањето на 

договорот помеѓу Македонија и Грција за решавање на спорот за името, како 

и по добивањето условена препорака од ЕУ за отпочнување на преговорите во 

јуни 2019 година и добиената покана за пристапување во НАТО, ФООМ во 

соработка со десет граѓански организации спроведе интегрирана кампања 

за информирање на граѓаните за придобивките од интеграцијата на 

Македонија во ЕУ и во НАТО. На тој начин, иницијативата имаше за цел да 

придонесе кон поголема излезност и информирана одлука на граѓаните на 

референдумот организиран во септември 2018 година. 

Вкупниот износ на средства потрошени за спроведување на активностите на 

ФООМ во 2018 година изнесува 230.659.401 денари, од кои 207.551.363  денари 

потекнуваат од Фондациите Отворено општество, а 23.108.039 денари од други 

донатори. 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ СПРОВЕДЕНИ ВО 

РАМКИТЕ НА КОНЦЕПТИТЕ ВО 2018 ГОДИНА 
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КОНЦЕПТ: ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОХЕЗИЈА 

Концептот Граѓанско учество за општествена кохезија имаше за цел 

зајакнување на граѓанските актери за реафирмација на општествената 

кохезија и градење на капацитетите за застапување и унапредување на 

нивната улога како промотори на инклузивното општество. Активностите на 

концептот стратешки беа фокусирани во седум избрани регионални центри, и 

тоа: Прилеп, Тетово, Струга, Струмица, Скопје, Куманово и Штип.  

Во текот на 2018 година, 47 грантови продолжија да ги спроведуваат своите 

активности, доделени на граѓански организации и неформални групи во 2017 

година (десет грантови за институционална поддршка, десет грантови за 

помош на невладини организации од резервниот фонд, десет ад хок грантови, 

шест грантови за истражувачки стории и еден грант за мониторинг на 

медиумите).  

Со цел локалните граѓански актери во седумте стратешки избрани регионални 

центри да предизвикаат позитивни промени во ставовите и во однесувањето на 

членовите на заедниците, како и да придонесат за подобрување на политиките 

и практиките, локалната демократија и општествената кохезија, во март 2018 

година беше објавен конкурс за доделување три типа грантови на граѓански 

организации, неформални групи и локални медиуми. Конкурсот беше 

наменет за иновативни и креативни проекти кои ги промовираат вредностите 

на отвореното општество, покажуваат посветеност кон активно вклучување на 

граѓаните и имаат потенцијал за постигнување видливо влијание, како и 

интегративен пристап со фокус на заедниците, родот и лицата со посебни 

потреби. На конкурсот пристигнаа 61 пријава и беа доделени 25 грантa. 

Доделените 15 грантови за зголемен ангажман во заедницата (во вкупен износ 
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од 77.262 УСД) придонесуваат за решавање на актуелните прашања и 

предизвици во заедниците, кои се резултат на ниското ниво на општествената 

кохезија. Шесте партнерски иницијативи за зголемување на солидарноста при 

адресирањето на прашањата од заеднички интерес (во вкупен износ од 51.981 

УСД) креираат можности за размена на знаења меѓу локалните граѓански 

актери и за градење на довербата и промовирање на општествената кохезија. 

Поддршката за креирање содржини во пет локални медиуми (во вкупен износ 

од 28.000 УСД) овозможи збогатување на нивната програмска продукција со 

содржини кои го промовираат јавниот интерес, зголеменото учество на 

граѓаните во донесувањето одлуки и  креирањето политики.  

Како дел од одбележувањето на 25-годишнината од постоењето на 

Фондацијата Отворено општество – Македонија во мај 2018 година во Музејот 

на современа уметност во Скопје беа организирани два настана во рамките 

на овој концепт.  

Потенцијалите и можностите, но и предизвиците на отвореното општество беа 

главна тема на панел-дискусиите во рамките на дводневната конференција 

„Има ли шанси отвореното општество во Македонија?“. На дискусиите 

посветени на отвореното општество учествуваа претставници на граѓанското 

општество, државните институции, медиумите, академската и меѓународната 

заедница. Во своите дискусии, учесниците на панелите го позиционираа 

отвореното општество на раскрсница, ги лоцираа глобалните закани и 

предизвици за неговите вредности, но и посочија пристапи и стратегии кои би 

биле ефикасен одговор на предизвиците за зачувување на демократските 

стандарди. Наодите од истражувањето „Политичката култура, идентитетите и 

граѓанското општество“, подготвено во соработка со Институтот за 

социолошки анализи, ја инспирираа дискусијата за начините на кои нашето 

општество може успешно да се справи со растечкиот национализам, 

ксенофобијата, апатијата, исклученоста, затвореноста, исклучивоста и 

несигурноста на општествените актери. Првиот ден од конференцијата се 

заокружи со дискусија за предизвиците на независното судство во Македонија 

и унапредувањето на човековите права и слободи, како и за улогата на 

граѓанскиот сектор во забрзувањето на судските реформи. Вториот ден од 

конференцијата го обележаа дискусии за транспарентноста и отчетноста на 

институциите, како императив за одговорна власт и одговорно граѓанското 

општество, за да може Македонија да стане и да се одржи како отворено 

општество. 

Дводневниот настан „Неискористената моќ на уметноста и културата за 

општествени промени“ ги собра на едно место луѓето кои активно работат на 

полето на културата, но и оние кои преку културниот активизам успеваат да 

иницираат промени во општеството. Учесниците на панел-дискусиите 

дискутираа за можностите на културните и уметничките активности да влијаат 

врз општествените текови и случувања, да поттикнат граѓански акции и да бидат 
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критичари на власта, кога тоа е неопходно. Дел од учесниците се осврнаа и на 

формите преку кои уметниците и активистите можат да се спротивстават на 

комерцијализацијата и обезвреднувањето на социо-културните и уметничките 

практики. Во рамките на настанот се одржаа две работилници, едната со 

активистичката група „Хавеит“ од Косово, а другата со концептуалниот уметник 

Стив Ламберт од САД. Изложбата „Креативен активизам“ во Мобилната 

монтажна галерија во Скопје, организирана во соработка со Центарот за 

современи уметности од Скопје, ја прикажа креативната страна на 

граѓанскиот активизам во Македонија и неговата еволуција, специфики и 

изразни форми во текот на изминатата декада. 

Во Клубот на граѓани за европска Македонија (ГЕМ клуб), кој е платформа за 

изразување на критичкото јавно мислење и отворен простор достапен за сите 

граѓански организации и неформални групи, беа одржани 167 настани 

(работни состаноци и работилници, презентации и прес-конференции, 

промоции, јавни дебати, изложба 

на стрипови, предавања и саем 

на книги) за прашања поврзани 

со човековите права, младите, 

маргинализираните групи, 

родовата еднаквост, реформите 

на политиките. На овие настани, 

организирани од ФООМ и 53 

организации, неформални групи, 

издавачи и индивидуи, 

присуствуваа 3.351 посетител. 

ФООМ организираше промоција 

на преводите на три книги: „За 

политичкото“ од Шантал Муф, 

„Популистичкиот ум“ на Ернесто Лаклау и „Безбедност, територија, население“ 

од Мишел Фуко.  

Претставници на граѓански организации и активисти од Кенија остварија 

средби со претставници на институции и граѓански организации од 

Македонија за рамена на искуства и идеи за развојот на граѓанското 

општество.  

Во соработка со Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република 

Македонија, во три региони (Битола, Штип и Тетово) ФООМ започна да 

спроведува редовен мониторинг на екстремните националистички наративи. 

Наодите од следењето и анализите ќе бидат понудени на јавна дискусија, со 

цел да се укаже на негативните трендови и да се поттикне јавна дебата за 

предностите на инклузивното општество и да се поттикнат заедниците за 

изнаоѓање ефикасни начини за соочување и справување со предизвиците на 

говорот на омраза.  



11 
 

Во октомври и ноември беа организирани три обуки за претставниците на 

четиринаесет организации, кои добија финансиска поддршка за проектите за 

зголемен ангажман на заедницата и зголемување на солидарноста при 

адресирање на прашањата од заеднички интерес. На првата обука 

„Комуникација со локалната заедница и подобрување на комуникацијата меѓу 

НВО и локалната заедница - Како да се слушне заедницата и да се воспостави 

креативен дијалог?“ учествуваа 26 претставници на граѓански организации и 

неформални групи. Преку теоретски дел, вежби и работа на случај, 

учесниците имаа можност да се стекнат со знаења за основите, целите, 

методологијата и елементите на активна комуникација, како и да се запознаат 

со повеќе алатки и пристапи кои ќе им помогнат во натамошната работа и 

успешна комуникација со локалните заедници. 

Втората обука „Успешен 

ангажман и мобилизација 

на заедницата - Учеството 

не е ништо помалку од 

дизајнирање на 

општествениот живот“ им 

овозможи на дваесет и 

двајца претставници од 

тринаесет граѓански 

организации и 

неформални групи да се 

стекнат со знаења и 

вештини за планирање и 

спроведување кампањи, кои имаат за цел успешно да ја мобилизираат 

локалната заедница. На обуката „Креативен активизам: хип-хоп, стрип, дата-

визуелизација за успешна кампања“, учесниците стекнаа вештини за 

практично креирање и спроведување креативни активистички кампањи.  

ФООМ, во соработка со Центарот за уметнички активизам од САД и Центарот 

за современи уметности од Скопје, ја организираше Академијата за 

уметничка акција во Скопје, на која учествуваа петнаесет уметници и граѓански 

активисти од Македонија. 

Учесниците на обуката имаа 

можност да се запознаат со 

методологијата за креативен 

активизам и преку уметнички 

форми да креираат сопствени 

решенија за идентификуваните 

проблеми поврзани со 

доминацијата на корупцијата. 

Обуката заврши со 

спроведување креативна акција 
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„Агенција за рамномерна дистрибуција на мито“ која учесниците на 

Академијата ја изведоа во центарот на Скопје. Осум од овие учесници беа 

избрани да ја следат обуката за обучувачи спроведена од Центарот за 

уметнички активизам од САД, која ја организираше ФООМ во соработка со 

Центарот за современи уметности.  

Во соработка со Програмата за размена на уметности при Фондациите 

Отворено општество од Њујорк, беше објавен повик за доделување грантови за 

креативни акции и кампањи на општествено ангажирани уметници. На повикот 

пристигнаа 46 пријави (четири во првиот рок и 42 во вториот рок) и беа 

доделени дванаесет грантови, во вкупен износ од 50.000 долари. Грантовите се 

спроведуваат во период од шест месеци и се очекува, преку користење 

уметнички изрази, да укажат на тековните предизвици во заедниците и да се 

застапуваат за унапредување на политиките кои влијаат врз развојот на 

локалната демократија и постигнувањето општествена кохезија.   

Дополнително, со грантови беше поддржано и одржувањето на фестивалот 

„ПичПрич - гала вечер на раскажување женски приказни“, учеството на 

режисерката Нела Витошевиќ во развојната програма за поддршка на 

театарски режисери од Америка и од светот „Lincoln Lab“ во САД и интернет 

порталот Окно.  

Во рамките на овој концепт, ФООМ во 2018 година продолжи со спроведување 

на петгодишниот Проект на УСАИД за граѓанско учество (2016 - 2021 година) 

кој има за цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации и на 

младинските групи за унапредување на јавните политики, подобрување на 

јавните услуги, промовирање на доброто владеење и придонесување за 

подобар животен стандард во Македонија. Проектот на УСАИД за граѓанско 

учество го спроведува Ист вест менаџмент институтот, во партнерство со 

ФООМ и уште три локални организации: Фондацијата за интернет и општество 

Метаморфозис, Асоцијацијата за демократски иницијативи и Националниот 

младински совет на Македонија. 

Проектот се состои од четири компоненти: (1) зајакнување на 

алијансите/мрежите на граѓански организации; (2) зајакнување на граѓанските 

организации; (3) зајакнување на учеството на младите, и (4) зајакнување на 

младинскиот активизам.  

Улогата на ФООМ е да ги спроведува активностите за развој на капацитетите 

на грантистите, поддржани преку секоја од четирите компоненти на Проектот. 

Во рамките на првата и втората проектна компонента, во текот на 2018 година, 

Проектот на УСАИД за граѓанско учество поддржа осум граѓански 

организации и една мрежа на граѓански организации кои спроведуваат 

проекти во времетраење до три години. Преку примена на методологијата за 

Проценка на организациските капацитети и капацитетите за застапување 
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(OACA - Organizational and Advocacy Capacity Assessment) на граѓански 

организации и мрежи, проектната канцеларија на ФООМ спроведе интервјуа 

и подготви извештаи за капацитетите на грантистите. Тимот на ФООМ беше 

обучен од страна на меѓународен екперт за користење на софтверот Net-Map 

анализа за мрежи на граѓански организации и одржа работилници за Net-Map 

анализа на мрежите-грантисти на Проектот. Индивидуалните работилници за 

стратешко планирање со секој грантист, кои вклучија вкупно 53 учесници, 

резултираа во подготвка на пет стратешки планови и осум планови за јакнење 

на капацитетите и годишни планови на организациите и мрежите. Тимот на 

ФООМ обезбедува поддршка за нивното спроведување, преку обуки и 

индивидуална менторска и/или експертска поддршка за јакнење на нивните 

капацитети во утврдените специфични области. 

Во текот на 2018 година, проектната канцеларија на ФООМ спроведе четири 

напредни обуки за застапување, како и за спроведување волонтерски политики 

и практики за добро управување на граѓанските организации и мрежи. 

Спроведени се и три младински обуки за: проектен менаџмент и вмрежување 

и мобилизација на заедниците, со грантистите на Проектот поддржани преку 

компонентите за зајакнување на учеството на младите и зајакнување на 

младинскиот активизам. На напредните и младинските обуки присуствуваа 

вкупно 121 учесник. Дополнително, спроведени се и активности за вмрежување, 

врсничко учење и воспоставување дијалог со институциите (форуми за јавни 

политики). Попрецизно, беа организирани десет средби на Кружоците за 

учење („Learning Circles“) на четири теми: „Сајбер безбедност“, 

„Волонтерство“, „Финансиски менаџмент“ и „Работа со податоци“. На овие 

средби учествуваа 180 претставници од грантистите на Проектот. ФООМ 

организираше два форума за јавни политики, кои вклучија повеќе од 170 

претставници на граѓанскиот сектор, локалните и централните власти, 

претставници на бизнис секторот, академијата, неформални групи, експерти 

и други заинтересирани страни. Едниот форум беше организиран во 

соработка со Владата на Република Македонија и се фокусираше на 

борбата против дезинформациите, додека вториот ја покри темата 

„Перспективите од интеграцијата во НАТО: Што ќе донесе пристапниот процес 

за Македонија и за нејзините граѓани“. 

Од 22 до 27 април 2018 година, во соработка со Фондацијата Барка од Полска, 

тимот на ФООМ организираше посета во странство за размена на знаења и 

искуства на темата социјално претприемништво. Осум претставници од 

граѓанските организации кои се дел од Проектот, меѓу кои беше и претставник 

од ФООМ, посетија неколку општини и дузина јавни и приватни организации и 

институции во Полска кои работат на оваа тема.  

Во јуни 2018 година, ФООМ ја организираше втората Недела на граѓански 

организации, со вкупно дваесет и еден настан спроведени од деветнаесет 

граѓански организации, мрежи или индивидуалци во единаесет населени 
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места, со повеќе од 1.600 учесници. Овие настани беа покриени со 220 

медиумски објави. Вториот Караван на граѓански организации вклучи дваесет 

претставници од грантистите на Проектот, кои се сретнаа со локалното 

население од селата Карбинци и Подареш и разговараа за комуналните 

проблеми, иселувањето на младите и ниската стапка на младинска 

вработеност, можностите за развој на регионот преку унапредување на 

земјоделските политики, како и за потребата од партиципативно дефинирање 

на приоритетите и предизвиците со кои се соочува локалното население.  

Во соработка со дел од грантистите на Проектот, ФООМ во 2018 година 

организираше три посети за размена на искуствa во земјава. Беа посетени 

три организации и се дискутираше на специфични теми од интерес за 

грантистите, и тоа: во Младинскиот културен центар од Битола се дискутираше 

на темата волонтерство, во Здружението за советување, лекување, 

реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од психоактивни супстанци 

Избор од Струмица се дискутираше на темата социјално претприемништво, а 

во Коалицијата на младински организации СЕГА од Прилеп стана збор за 

можностите за решавање на локалните предизвици кои беа идентификувани 

преку Караваните на граѓански организации организирани во 2017 и 2018 

година. На овие средби активно учествуваа четириесет и еден претставник на 

организациите и мрежите поддржани во рамките на Проектот. Беа 

организирани и два настана за промоција на добрите практики, едниот на 

темата социјално претприемништво, а другиот на темата компјутерска 

безбедност на граѓанските организации и мрежи. Настаните ги посетија 

повеќе од осумдесет претставници на граѓанскиот сектор во Македонија.  

„Јакнење на одржливоста на 

граѓанските организации преку 

диверзификација на изворите за 

финансирање и зголемување на 

поддршката од конституентите“ и 

„Градење вештини за комуникација 

и социјален маркетинг за 

ефективно прибирање финансиски 

средства“ се две обуки што ги 

спроведоа HORUS од Скопје и 

Catalyst од Србија, за кои ФООМ 

обезбеди логистичка поддршка. 

Овие обуки се дел од една 

посеопфатна активност која има за цел да придонесе за зголемување на 

одржливоста на грантистите на Проектот. 

Тимот на ФООМ доби поддршка од Ист вест менаџмент институтот од Њујорк 

за започнување на процесот за добивање на т.н. NICRA (Negotiated Indirect 
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Cost Rate Agreement), преку усогласување на организациските политики и 

практики согласно барањата и стандардите на УСАИД. 

Во текот на целиот пероид, меѓународни експерти го менторираа и го 

поддржуваа тимот на ФООМ. 

КОНЦЕПТ: ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО КРЕИРА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ 

Концептот Граѓанското општество креира јавни политики имаше за цел да 

создаде овозможувачка средина за ефективно учество на граѓанското 

општество во креирањето јавни политики поврзани со напредувањето на 

земјата во процесот на пристапување во ЕУ. 

Специфични цели на концептот се: (1) да се поддржат граѓански алијанси за 

независно следење на јавните политики во областите судство, 

антидискриминација и антикорупција и за давање придонес во креирањето на 

јавните политики, и (2) да се поддржат граѓански организации за спроведување 

мониторинг на реформата на јавната администрација и застапување за 

поголема транспарентност, отчетност и инклузивност. 

Во согласност со одобрениот годишен план на активности и буџет, во 2018 

година се реализираа групи активности за постигнување на специфичните 

цели, кои се тесно поврзани меѓу себе и се надополнуваат, и тоа преку:  

(1) Грантова шема за три граѓански мрежи/алијанси за независно следење на 

јавните политики во областите судство, антидискриминација и антикорупција, 

која опфати: 

 поддршка на Хелсиншкиот 

комитет за човекови права на 

Република Македонија, 

Институтот за човекови права, 

Институтот за европски 

политики, Македонското 

здружение на млади правници, 

Коалицијата Сите за правично 

судење и Центарот за правни 

истражувања и анализи, кои го 

следат процесот на 

спроведување на Стратегијата 

за реформи во 

правосудството (2017 ̶ 2022) и 
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Акцискиот план. Преку поддршката е подготвен и презентиран мониторинг 

бриф1 од следењето на реформите во судството; 

 

 поддршка на Платформата за борба против корупцијата, која подготви и 

презентираше три документи за јавни политики: „Како до интегритет во 

Државната комисија за спречување на корупцијата?“, „Соработка на 

граѓанскиот сектор со засегнатите страни во иницијативите за превенција и 

борба против корупцијата“ и „Степенот на отвореност на надлежните 

институции низ призмата на граѓанските организации на централно ниво“. 

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата 

поднесе иницијатива до Собранието на Република Македонија за избор на 

членови на Државната комисија за спречување на корупцијата2;  

 

 поддршка на Коалицијата Маргини која се застапува за донесување на 

Законот за спречување и заштита од дискриминација и ја следи неговата 

имплементација. 

(2) Поддршка на иновативниот приод „Вистиномер“ за оценување на работата 

на Владата наспроти декларираните приоритети од Годишната програма за 

работа на Владата, како и за оценување на изборните ветувања на политичките 

партии во наведените три области, која опфати: 

 грант на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис за 

поддршка на алатката за следење „Вистиномер“ (http://vistinomer.mk/), со 

која се оценува исполнувањето на изјавите и ветувањата на Владата и 

другите релевантни политички актери, поврзани со Итните реформски 

приоритети во областите судство, јавна администрација и борба против 

корупцијата, преку 

обезбедување графичка 

визуелизација која е лесна за 

читање за граѓаните и ги 

систематизира податоците;  

 

 учество на конференцијата 

на тема e-society.mk, на која 

беа промовирани финалниот 

извештај „Опсерваторија на 

медиумските реформи“ и 

документот за јавни политики 

                                                           
1 Достапен на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11634&catID=7&pageIndex=1&month=

0&year=0&additionalID=125  
2 Достапна на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11592&catID=7&pageIndex=1&month=

0&year=0&additionalID=125  

http://vistinomer.mk/
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11634&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11634&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11592&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11592&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=125
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„Реформи во правосудството, јавната администрација и борбата против 

корупцијата“.  

(3) Застапување за поголема транспарентност и отчетност на институциите 

преку подобрување на законската рамка за пристап до информациите од 

јавен карактер и борба против корупцијата и судирот на интереси, кое 

опфати: 

 учество на претставник на ФООМ во работната група за подготовка на нов 

Закон за слободен пристап до информациите од јавен карактер, во насока 

на дефинирање на јавниот интерес и задолжителна примена на „тестот на 

штетност“, зголемување на опфатот на имателите на информации 

(политичките партии), зголемување на надлежностите на второстепениот 

орган со прекршочни надлежности, подобрување на ефикасноста и 

ефективноста на второстепениот орган преку менување на неговата 

структура во инокосен орган; 

 

 подготовка на документ за јавни 

политики „Предлози за менување на 

Законот за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер и 

подобрување на неговата примена“3; 

 

 учество на претставник на ФООМ во 

работната група за подготовка на 

Стратегијата за отворени податоци, 

како и во работна група со 

засегнатите страни за следење на 

напредокот во спроведувањето на 

Стратегијата за отворени податоци и 

Акцискиот план 2018 – 2020; 

 

 учество на претставници на ФООМ во подготовката на Националниот 

акциски план при Отвореното владино партнерство 2018 - 2020, како и во 

работната група со сите чинители вклучени во спроведувањето на 

Националниот акциски план при Отвореното владино партнерство 2018 – 

2020; 

 

 учество на претставник на ФООМ во работната група за подготовка на 

новиот Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, во 

насока на подобрување на моделот за избор на Државната комисија за 

борба против корупцијата и за зголемување на нејзините надлежности; 

 

                                                           
3 Достапен на: http://www.fosm.mk/CMS/Files/Documents/Policy%20Brief%2012-01-2018.pdf  

http://www.fosm.mk/CMS/Files/Documents/Policy%20Brief%2012-01-2018.pdf
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 организација на четири работни состаноци со претставници на 

Дирекцијата за безбедност и заштита на класифицираните информации и 

со претставници на Мисијата на ОБСЕ во РМ, во насока на потребата за 

практична примена на „тестот за штетност“, што ќе придонесе за 

надминување на злоупотребите за одбивање пристап до информациите и 

класифицирање на информациите.  

(4) Грант за Евротинк - Центарот за европски стратегии за следење на процесот 

на пристапување во ЕУ и следење на искористеноста на европските фондови, 

кој опфати: 

 подготвовка и промоција на „Компаративната анализа на Извештаите на 

Европската комисија за напредокот на РМ 2014 – 2018 година“4, со која 

илустративно се прикажува напредокот во евроинтегративните процеси по 

поглавја; 

 

 подготовка и презентација на пет документи за јавни политики поврзани со 

процесот на пристапување на Македонија во Европската Унија, 

брендирани како „Дневник на пристапувањето“5, преку кои се следи 

работата на Владата, развојот на европските политики, имплементирањето 

на Итните реформски приоритети и редовниот политички дијалог меѓу 

Македонија и Европската Унија;  

 

 организација на „Школа за европски политики“ во рамките на која, преку 

работилници и дискусии со национални и со регионални експерти од 

Србија и Црна Гора, владините претставници и претставниците од граѓански 

организации разгледуваа модели и можности за учеството на граѓанските 

организации во процесот на преговорите на Македонија со Европската 

Унија; 

 

                                                           
4 Достапна на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11506&catID=7&pageIndex=2&month=

0&year=0&additionalID=125  
5 Запис 1 – „Што ќе ни донесе 2018 година“, достапно на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11497&catID=7&pageIndex=3&month=

0&year=0&additionalID=125, Запис 2 – „Веродостојна стратегија за проширување со 

Западен Балкан“, достапно на:  

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11508&catID=7&pageIndex=2&month=

0&year=0&additionalID=125, Запис 3 – „Половина чекор напред“, достапно на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11538&catID=7&pageIndex=2&month=

0&year=0&additionalID=125, Запис 4 – „На милиметар од преговори“, достапно на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11595&catID=7&pageIndex=2&month=

0&year=0&additionalID=125, Запис 5 – „Потенцијалите и замките на ИПА 3“, достапно на: 

http://www.fosm.mk/mk/Home/Publication?newsID=12678&catID=9&pageIndex=1 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11506&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11506&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11497&catID=7&pageIndex=3&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11497&catID=7&pageIndex=3&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11508&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11508&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11538&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11538&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11595&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11595&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=125
http://www.fosm.mk/mk/Home/Publication?newsID=12678&catID=9&pageIndex=1
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 организација на регионална конференција „Зошто Европа, зошто сега?!“, 

на која беа дефинирани ставовите на граѓанското општество од 

Македонија и од регионот во 

пресрет на одржувањето на 

Самитот на ЕУ за Западен Балкан 

во Софија. Од оваа конференција 

произлезе и документ за јавни 

политики „Зошто Европа, зошто 

сега?!“6, кој беше презентиран на 

Самитот во Софија и на состанок 

со граѓанските организации во 

Брисел.  

(5) Следење на реформата на 

јавната администрација што го 

спроведува ФООМ преку проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – 

Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од 

страна на граѓанските организации, поддржан од Европската Унија преку ИПА 

финансискиот инструмент за граѓанско општества и програмата за медиуми 

за 2015 година, кое опфати:  

 грант-шема за поддршка на шест граѓански организации за спроведување 

мониторинг на јавните институции и квалитетот на јавните услуги на локално 

ниво, во износ од 50.000 евра; 

 подготовка и презентација на 

„Првиот извештај за степенот на 

имплементација на Стратегијата за 

реформа на јавната 

администрација 2018 - 2022 

година“7, за периодот февруари-

јуни 2018 година;  

 подготовка на документ за 

јавни политики „Јавен сектор 

скроен по мерка: дискусија за 

големината на јавната администрација во Македонија“8; 

                                                           
6 Достапен на: 

http://fosm.mk/mk/Home/Publication?newsID=11573&catID=9&pageIndex=1  
7 Јавна презентација на Првиот извештај за степенот на имплементација на 

Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022 година, достапна на 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11617&catID=7&pageIndex=1&month=

0&year=0&additionalID=118  
8 Документ за јавни политики, достапен на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11556&catID=7&pageIndex=2&month=

0&year=0&additionalID=118  

http://fosm.mk/mk/Home/Publication?newsID=11573&catID=9&pageIndex=1
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11617&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=118
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11617&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=118
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11556&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=118
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11556&catID=7&pageIndex=2&month=0&year=0&additionalID=118
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 подготовка на документ за јавни политики „Придонес кон полугодишниот 

извештај за Стратегијата за реформа на јавната администрација“9; 

 организација на годишна конференција на тема „Креирање на јавните 

политики од перспектива на европската интеграција“, на која учествуваа 

повеќе од седумдесет владини функционери, вработени во 

администрацијата и претставници од граѓанското општество; 

 публикација на шест анализи10 базирани на наодите од мониторингот на 

реформата на јавната администрација, кои се фокусираат на: 

спроведувањето на Законот за јазиците од 2008 година; учеството на 

засегнатите страни во процесот на донесување и измена на Законот за 

градење; учеството на засегнатите страни во процесот на донесување на 

Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 - 2022; работата 

на Агенцијата за млади и спорт; функционалноста на механизмите за 

консултации со засегнатите страни во Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, и ефикасноста на заштитата што ја 

обезбедува Комисијата за заштита на правото на пристап до 

информациите од јавен карактер. 

Дополнително, во рамките на концептот се 

спроведува и проектот Поддршка на 

Македонија за интеграција во ЕУ и НАТО, со 

средства од резервниот фонд11 на Европската 

иницијатива за отворено општество, во 

соработка со Институтот за европски политики 

при Отвореното општество. Поддршката која 

се спроведува се однесува на: (1) подготовка 

на физибилити студија и план за застапување 

за меѓународен мониторинг на судењата за 

корупција на високо ниво и организиран 

криминал; (2) ангажирање професионалци 

кои ќе ѝ помогнат на Владата во процесот на 

пристапувањето/преговорите; и (3) документи 

за јавни политики: „Договорот за 

македонското име и по него: геополитичка 

                                                           
9 „Придонес кон полугодишниот извештај за Стратегијата за реформа на јавната 

администрација“, достапно на: 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11579&catID=7&fbclid=IwAR1sgr3CN2X

a3d64-ZvHLR8VdrVoDmgcG-7xZdyvFdOzxI_p0gmHSt6x7-o  
10http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11577&catID=7&pageIndex=1&month

=0&year=0&additionalID=118  
11 Алокација за Фондацијата Отворено општество – Македонија преку концептот 

Граѓанското општество креира јавни политики од Резервен фонд/Генерална 

резерва/Европски резервен фонд. 

http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11579&catID=7&fbclid=IwAR1sgr3CN2Xa3d64-ZvHLR8VdrVoDmgcG-7xZdyvFdOzxI_p0gmHSt6x7-o
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11579&catID=7&fbclid=IwAR1sgr3CN2Xa3d64-ZvHLR8VdrVoDmgcG-7xZdyvFdOzxI_p0gmHSt6x7-o
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11577&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=118
http://fosm.mk/mk/Home/NewsAndActivity?newsID=11577&catID=7&pageIndex=1&month=0&year=0&additionalID=118
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перспектива“, „Референдумот во фокус: крајот на патот за пристапување на 

Македонија во ЕУ и во НАТО или само крајот на патот?“ и „Патот на Македонија 

кон ЕУ и НАТО и регионалните импликации“12.   

Како дел од оперативните активности, претставници од ФООМ учествуваа во: 

(1) основачката група, составена од шест граѓански организации, за 

подготовка на документот „Патоказ за развивање на граѓанските организации 

2018 ̶ 2022 година“; (2) работната група за подготовка на измените и 

дополнувањата на Одлуката за воспоставување на Советот на Владата за 

соработка и развој на граѓанскиот сектор и застапувачки активности пред 

Владата; (3) подготовката на коментари за Стратегијата за соработка и развој 

на граѓанското општество 2018 - 2020, и (4) работната група за развивање 

модел за вклучување на граѓанските организации во преговарачката структура 

на државата со ЕУ. 

КОНЦЕПТ: МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

Во рамките на концептот Меѓуетничка интеграција во образованието, а со цел 

да се зајакне влијанието на граѓанското општество за подобрување на 

образовните политики и практики фокусирани на меѓуетничката интеграција во 

образованието, ФООМ своите активности во 2018 година ги насочи кон: (1) 

поддршка на иницијативи кои ќе служат како примери на добра практика за 

заедничко учење и работа, како и (2) поддршка на учеството на граѓанското 

општество во дијалогот за образовните реформи.  

Оттука, во рамките на поддршката за иницијативи кои ќе поттикнат 

меѓуетничка интеграција во образованието и ќе служат како примери на 

добра практика за заедничко учење и работа беа спроведени следниве 

активности: 

 Поддршка на проекти во десет 

основни училишта во кои 

наставата се одвива и на некои 

од јазиците на помалите етнички 

заедници, како и во училишта од 

руралните средини. Целта беше 

да се поддржи меѓуетничката 

интеграција во образованието 

преку промовирање на 

етничките, културните и јазичните 

различности како предност, 

преку поттикнување активно учество и меѓусебна соработка на учениците, 

                                                           
12 Достапни на: http://www.fosm.mk/mk/Home/Publications?catID=9  

http://www.fosm.mk/mk/Home/Publications?catID=9


22 
 

наставниците, родителите и локалната заедница во училишниот живот, 

промоција на добри практики во наставата, учењето и ученичкото 

организирање итн.  

 

 Јавен повик со цел да се слушнат мислењата на средношколците од 

државните средни училишта во Република Македонија за квалитетот на 

образованието, како и нивните идеи за негово подобрување. На повикот се 

пријавија триесет и девет средношколци и наградени беа единаесет од 

нив. Преку есеи, писма и стрипови, средношколците ги споделија своите 

мислења за тоа како треба да изгледа идеално училиште и идеален 

наставник/чка. Дел од средношколците, пак, во своите трудови му се 

обратија на министерот за образование и наука.  

 

 Конкурс за успешни 

наставници и за добри 

наставни практики на кој се 

пријавија вкупно сто и 

тринаесет наставници од 

основното образование 

(одделенска и предметна 

настава) и од средното 

образование. Девет од нив, 

или по три во секоја 

поткатегорија, кои според 

мислењето на ФООМ имаа 

најдобри/најкреативни часови, добија парична награда, а нивните училишта 

добија донација во дидактички материјали. Целта на повикот беше да се 

промовира наставничката професија, како и посветените поединци кои 

придонесуваат во унапредувањето на воспитно-образовниот процес, со 

посебен фокус на поттикнување на критичкото мислење, креативноста, 

примената на наученото и развојот на социјалните компетенции кај 

учениците.  

 

 Договор за соработка со Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје за реализирање на проектот 

„Изучување на јазиците на Другиот: Активни студенти за општествена 

кохезија“. Проектот има за цел да ги поттикне и унапреди јазичните 

компетенции на студентите и да ја стимулира мултилингвалноста, односно 

паралелното изучување на албанскиот, турскиот и македонскиот јазик , 

преку интензивни, специјално дизајнирани семестрални курсеви кои треба 

да обезбедат сигурен влез во доменот на културните компетенции на 

студентите. 

Поддршката за учеството и придонесот на граѓанското општество во 

дијалогот за образовните реформи беше реализирана преку: 
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 Проекти што ги спроведуваат четири граѓански организации, во партнерство 

со училиштата од нивната локална средина, со цел да се промовира 

концептот на инклузивно образование и инклузивно училиште како 

стимулативна средина во која се разбираат и вреднуваат различностите, 

место каде што секој ученик се чувствува добредојден и може максимално 

да ги искористи своите потенцијали за учество, учење и напредување. 

Проектите промовираа практики на квалитетна соработка меѓу училиштата 

и невладините организации во делот на слободните ученички активности и 

неформалното образование.  

 

 Работилница на тема „Современи тенденции во високото образование на 

воспитувачите и поврзаноста со практиката“, во соработка со Педагошкиот 

факултет „Св. Климент Охридски“ од Скопје. Целта на работилницата беше 

да се анализираат и дефинираат можностите за унапредување на 

поврзаноста меѓу иницијалното образование на воспитувачите и 

практиката, од аспект на интегративните пристапи кон учењето и 

трансферот на знаење, поставеноста на курикулумот, професионалните 

обуки и развојот на кадарот. Учеството на претставници од 

високообразовните институции за подготовка на воспитувачи, 

предучилишните установи, како и претставници од Министерството за 

образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Бирото 

за развој на образованието и меѓународните организации овозможи 

дискусија за клучните аспекти на законската регулатива која треба да се 

усвои во следниов период, а ги регулира домените на работата на 

предучилишните установи и на 

вработените. Заклучоците од 

работата во групи, како и 

предлозите за подобрување, беа 

доставени до сите учесници во 

работилницата и до релевантните 

институции кои се одговорни за 

регулирање на предучилишното 

воспитание и образование, како и 

до високообразовните институции 

за иницијално образование на 

воспитувачи. 

 

 Иницирано истражување за универзитетската автономија, во соработка со 

Независниот академски синдикат, со цел да се утврди 

перцепцијата/разбирањето за универзитетската автономија, како и нивото 

на оствареност на универзитетската автономија во високото образование 

во Република Македонија низ призмата на индикаторите на Европската 

универзитетска асоцијација. Истражувачкиот извештај вклучува анализа на 

образовната политика во високото образование и на законодавството, 

анкета/прашалник за да се испитаат ставовите и мислењата на 
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претставниците на универзитетите во однос на реалното остварување на 

сите домени на универзитетската автономија во високото образование во 

Република Македонија и компарација со нивото на оствареност на 

универзитетската автономија во Европскиот високообразовен простор. 

Наодите и препораките од ова истражување ќе бидат споделени со сите 

засегнати страни, вклучително и со идниот Национален совет за високо 

образование и научно-истражувачка дејност, на почетокот на 2019 година.  

 

 Посети на повеќе училишта каде што наставата се реализира на јазиците 

на малите етнички заедници (турски, босански и српски) од страна на 

ФООМ, со цел да се детектираат состојбите и да се добијат податоци за 

нивните потреби за унапредување на наставата. Наодите од посетите ќе 

бидат вклучени во основната студија која ќе послужи за димензионирање на 

интервенциите во концептот Образование на помалите етнички заедници, 

планирани за стратешкиот период 2019 – 2022 година.  

 

 Конференции на кои се дискутираше за наодите и препораките од двете 

истражувања. „Образованието на наставниците во основното образование 

во РМ“ е истражување иницирано од ФООМ пред крајот на 2017 година, кое 

се спроведе во соработка со тим професори од државните 

високообразовни институции за наставници во РМ. Истражувањето дава 

сеопфатна анализа на законската, институционалната, организациската и 

програмската поставеност на образованието на наставниците, ги 

идентификува проблемите (сличностите и разликите меѓу самите 

факултети) од аспект на уписот, начинот на кој се остварува иницијалното 

образование (акредитацијата, студиските програми, излезните 

компетенции и профили/дипломи, усогласеноста со Европската рамка на 

квалификации итн.), влезот во професијата и формите на професионално 

усовршување. Истовремено, истражувањето дава препораки за 

подобрување на состојбата. Наодите и препораките од истражувањето беа 

тема на конференцијата што се одржа во рамките на одбележувањето на 

25-годишнината на ФООМ, на која 

воведно обраќање имаше и тогашната 

министерка за образование и наука, а 

свои видувања за актуелните состојби 

поврзани со наставничката професија 

презентираа и професори и експерти 

од Словенија, Босна и Херцеговина и 

од Косово, како и директорот на 

Мрежната програма за образование 

при Фондациите Отворено општество. 

Истражувањето „Колку и на што троши 

еден македонски студент?“ беше 

иницирано од ФООМ кон крајот на 
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минатата година, а го спроведе заеднички тим млади истражувачи од 

Здружението на млади аналитичари и истражувачи (ЗМАИ) и од 

Младинскиот образовен форум. Истражувањето ги мапираше видот и 

висината на трошоците на студентите кои студираат на пет државни 

универзитети во РМ, изворите на финансирање, животните и културните 

навики на студентите и факторите кои влијаат врз квалитетот на нивниот 

животен стандард и даде препораки до различни актери во насока на 

неговото подобрување.  

Дополнителните средства обезбедени од тематските програми за 

образование при Фондациите Отворено општество го унапредија 

програмското и тематското портфолио на ФООМ и на нашите стратешки 

партнери. Преку поддршка за иницијативата на Младинскиот образовен 

форум „Студентски домови без корупција“, Програмата за високо 

образование при Фондациите Отворено општество ја поддржа 

антикорупцијата, како една од нашите приоритетни стратешки теми, овојпат во 

областа на високото образование. Програмите за поддршка на 

образованието и ран детски развој при Фондациите Отворено општество од 

Лондон помогнаа за одржливоста и за институционализацијата на еден важен 

сегмент од програмските активности (заедниците за учење) на Фондацијата за 

образовни и културни инцијативи „Чекор по чекор“ кои беа препознаени од 

училиштата и од Министерството за образование и наука, како ефикасен 

алтернативен модел за професионален развој на наставниците и важен 

училишен ресурс за колаборативно учење и размена на добрите практики.  

ФООМ потпиша договор со Министерството за труд и социјална политика за 

реновирање/адаптација на детски градинки во општините Крива Паланка и 

Росоман. Општините се одговорни за спроведување на постапките за 

адаптација на просториите во постоечките предучилишни установи, со цел да 

се зголеми опфатот на деца на овие две места, додека опремувањето и 

дидактичките материјали за новите простории ќе бидат набавени од 

Министерството за труд и социјална политика. 

Со средства обезбедени од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта, 

ФООМ и во 2018 година ги администрираше стипендиите во рамки на 

програмите РМУСП и РХСП, со што продолжи да го поддржува растечкиот 

тренд на бројот на млади Роми кои ги завршуваат додипломските и 

постдипломските студии по медицина и во други студиски области.  

МРЕЖНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ 

Општата цел на работата на ФООМ во рамките на Мрежната стратегија за 

правно зајакнување е развивање и имплементација на развојни политики за 

правно зајакнување кои, на национално и на локално ниво, ќе овозможат 
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пристап до правда за сиромашните и маргинализираните групи граѓани 

(Ромите, сексуалните работници/чки, лицата кои користат дроги, текстилните 

работнички). Преку заедничка работа со претставниците од релевантните 

национални и локални институции, академската заедница, граѓанските 

организации и претставниците од засегнатите групи граѓани, ФООМ се залага 

за унапредување на можностите за институционализација и одржливост на 

различните форми на пристап до правда засновани во заедницата. 

Во согласност со одобрениот годишен план на активности и буџет, во 2018 

година се реализираа активности за постигнување на три специфични цели 

кои се заемно поврзани и меѓусебно условени, и тоа: (1) 

институционализација на правното зајакнување преку развивање национални и 

локални политики за правно зајакнување, во соработка со сите засегнати 

страни – претставници од релевантните национални и локални институции, 

академската заедница, граѓанските организации и претставниците од 

засегнатите групи граѓани; (2) обезбедување одржливост на различните 

форми на пристап до правда, и (3) обезбедување континуирана испорака на 

квалитетни правни услуги и правно зајакнување на сиромашните и 

маргинализираните групи граѓани (Ромите, сексуалните работници/чки, 

лицата кои користат дроги и текстилните работнички). 

Во насока на остварување на првата специфична цел, односно 

институционализација на правното зајакнување, за одбележување се 

следниве активности: 

 Во консултативен процес со претставници од Министерството за правда 

(МП) и Министерството за труд и социјална политика (МТСП), на национално 

ниво се прифатени две заложби во приоритетната тема Пристап до правда, 

при што правното зајакнување е интегрирано во четвртиот Национален 

акциски план при Отвореното владино партнерство 2018 - 2020 (НАП). Двете 

заложби се поврзани со целта за одржлив развој 16.3, што ќе придонесе кон 

остварување на првата специфична цел, но и кон промовирање на 

владеењето на правото на национално и на меѓународно ниво, и 

обезбедување пристап до правда. Со решение од Министерството за 

информатичко општество и администрација, претставнички на ФООМ се 

дел од работната група за спроведување на оваа приоритетна тема од 

четвртиот НАП. Во насока на преточување на целта за одржлив развој 16.3 во 

националното законодавство, беше утврдена листа со индикатори која 

послужи како основа за собирање на сите достапни релевантни податоци. 

На ниво на секторска институционализација на правното зајакнување, МТСП 

ги вклучи параправниците како дел од Ромските информативни центри 

(РИЦ). Во тек е постапка за нова систематизација во Центрите за социјална 

работа (ЦСР), со која вработените од Ромските информативни центри ќе 

бидат редовно вработени во Центрите за социјална работа. Во следниот 

период, за вработените во РИЦ ќе се обезбеди обука за параправници, со 
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цел да се стекнат со знаења за областите во кои граѓаните најчесто имаат 

правни проблеми. Истовремено, на локално ниво, во две општини (Шуто 

Оризари и Прилеп) преку соработка помеѓу граѓанските организации и 

локалните власти ќе бидат формирани Центри за пристап до правда за 

Ромите и другите социјално ранливи групи. Во Општина Шуто Оризари, 

правното зајакнување стана дел од локалните политики со вклучувањето на 

Центарот за пристап до правда во општинскиот акциски план и 

определувањето буџет наменет за неговото функционирање во 2018 

година. Освен тоа, во согласност со Националната стратегија за 

интеграција на Ромите, во дванаесет општини во тек е изработка на 

оперативни планови за правно зајакнување, и се очекува тие да станат 

составен дел од Локалните акциски планови за интеграција на Ромите во 

текот на 2019 година. Со цел соодветно да се имплементираат локалните 

политики и подобро да се запознаат со концептот на правно зајакнување, 

во 2019 година ќе се спроведат семинари за правно зајакнување наменети 

за претставници на локалните институции. 

 

 Со цел да се обезбеди одржливост на бесплатната правна помош и на 

здруженијата кои обезбедуваат ваква помош веќе осум години, ФООМ ја 

следи имплементацијата на Законот за бесплатна правна помош (ЗБПП), 

при што утврдените недостатоци на постоечкиот закон, но и на системот на 

бесплатна правна помош во целина, беа основа за изработка на четири 

документи за јавни политики кои беа испратени до засегнатите институции. 

Во соработка со шест овластени здруженија за давање бесплатна правна 

помош се подготвија два документи со коментари на Предлог-законот што 

беше изготвен од страна на латвиски експерт, и се укажа на недостатоците 

на новиот текст на Предлог-законот, кои главно се однесуваат на: (1) 

недоволната валоризација на работата на овластените здруженија; (2) 

тесниот опфат на претходната бесплатна правна помош, и (3) 

ограниченоста на правните прашања за кои може да се побара и да се 

одобри бесплатна правна помош. ФООМ имаше клучна улога во 

застапувањето за одржување на јавната расправа на која беа 

презентирани предлог-амандманите подготвени од страна на ФООМ и 

овластените здруженија. Потоа следуваше повлекување на Предлог-законот 

и налог од МП за подготовка на нова верзија, во координација со 

граѓанскиот сектор. Оттогаш се остварени две средби со МП на кои се 

презентирани документи со пречистен текст на Законот, предлог-модели за 

финансирање на здруженијата, како и појаснување на моделот за 

финансирање со јавен конкурс.  

 

 Освен застапувањето за новиот ЗБПП, ФООМ активно учествуваше и во 

подготовката на други закони и политики кои се релевантни за правното 

зајакнување, како што се Законот за спречување и заштита од 

дискриминација, застапување за успешно преточување на целта за 

одржлив развој 16.3 во националното законодавство, анализа на состојбите 
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во однос на про боно 

застапувањето и алтернативните 

начини за вонсудско решавање 

на спорови. Со цел да се 

унапредат про боно услугите на 

адвокатите, според претходно 

развиена методологија, беа 

изработени и промовирани две 

публикации: „Извештај за 

можностите и перспективите на 

про боно правната помош во РМ“ 

и „Анализа на применливоста на 

механизмите за алтернативно решавање на спорови во обезбедувањето 

пристап до правда за ранливите категории во РМ“. 

 

 Покрај наведените активности за развивање соодветни политики, во насока 

на поддршка на процесот на институционализација на правното 

зајакнување беа одржани две меѓународни конференции, една во Скопје и 

друга во Молдавија, во соработка со колегите од тамошната Фондација. 

Освен тоа, со цел да се стекнат со соодветни знаења, ФООМ овозможи 

учество на специјализиран курс за правно зајакнување, кој се одржува 

секоја година на Централноевропскиот универзитет во Будимпешта, за 

претставници од МП и МТСП.  

 

 Беше спроведена и кампања за правно 

зајакнување, со цел концептот за правно 

зајакнување да се промовира и да се 

доближи до институциите и пошироката 

јавност. Кампњата беше успешна, со 

регистриран досег од 55% од целната 

популација. Истовремено, беше 

поставена и тематска интернет-

страница www.pravnozajakni.mk со 

правни совети, информации, како и со 

податоци за граѓанските организации 

кои обезбедуваат бесплатна правна и 

параправна помош.  

Активностите од втората специфична цел, која се однесува на обезбедување 

одржливост на различните форми на пристап до правда, се поврзани со 

реализацијата на активностите од првата цел. Застапувањето за квалитетен нов 

ЗБПП истовремено е насочено и кон соодветно буџетирање на бесплатната 

правна помош која ја обезбедуваат овластените здруженија, што пак, од друга 

страна, директно влијае врз одржливоста на правната поддршка што ја 

обезбедуваат овие здруженија. Исто така, со новата систематизација и 

http://www.pravnozajakni.mk/


29 
 

вклучувањето на параправната помош во РИЦ, МТСП одвојува средства од 

буџетот за овој вид пристап до правда на национално ниво. Активностите за 

вклучување на пристапот до правда во локалните политики – Локалните акциски 

планови за интеграција на Ромите и другите социјално ранливи групи - се 

основа за користење на можностите кои ги нуди новиот Закон за социјална 

заштита, кој ќе стапи на сила во 2019 година. Со овој закон е предвидено 

општините да обезбедуваат социјални услуги со парични средства од 

централниот буџет кои ќе се доделуваат преку постапка со објавување јавен 

повик, при што постапката ќе се спроведува врз основа на локалните 

програми на општините. Доделени се девет грантови за иновативно 

финансирање, со цел да се обезбеди финансиска одржливост на различните 

модели на пристап до правда. Во 2019 година, организациите ќе работат на 

изнаоѓање иновативни начини за финансирање на нивните услуги. Грантовите 

се резултат на спроведената обука за иновативно финансирање наменета за 

деветнаесетте организации од неформалната мрежа за правно зајакнување. 

Во текот на 2018 година континуирано се прибираа податоци за трошоците на 

чинење на трите различни форми на пристап до правда. Од увидот во 

податоците може да се заклучи дека најчесто пријавени трошоци од страна на 

ранливите групи граѓани во однос на нивниот пристап до правда се следниве: 

трошоци за превоз, трошоци за иницирање судска постапка, и 

административни трошоци. Намерата не е да се покаже дали една форма на 

правна помош чини помалку или повеќе, туку да се направи проценка на 

тековните трошоци за обезбедување услуги, да се нагласи кој ги покрива тие 

трошоци и да се процени кои трошоци треба да ги покрие државата за да 

обезбеди ефективен пристап до правда. 

Обезбедувањето континуирана испорака на квалитетни правни услуги и 

правно зајакнување на сиромашните и маргинализираните групи граѓани 

(Ромите, сексуалните работници/чки, лицата кои користат дроги и 

текстилните работници/чки) е третата специфична цел која се остварува 

преку четири облици на пристап до правда засновани во заедницата: 

параправна помош; правна помош во заедницата; бесплатна правна помош 

според ЗБПП, и правна клиника за ранливите групи.  

ФООМ поддржува четиринаесет граѓански организации кои во текот на 2018 

година работеа на: 

 Обезбедување правна и параправна помош за повеќе од 2.000 Роми во 

осум ромски заедници, и тоа во однос на: правата на пациентите, 

дискриминацијата, нелегалната наплата на здравствените услуги, 

здравственото и социјалното осигурување, личната документација, 

социјалната помош, помошта и негата од друго лице, репродуктивното 

здравје и др. Освен тоа, поведени се три случаи за идентификувана 

лекарска грешка во вид на стратешко застапување. Во шест општини, 

преку теренски посети обучените параправници обезбедуваат 
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систематско информирање за правата и можностите за добивање 

параправна помош, идентификување на правните проблеми и 

континуирано следење на индивидуалните прекршувања на човековите 

права. Одржани се триесетина едукативни работилници на следниве теми:  

имунизација; права на пациентите; здравствено и социјално осигурување; 

здравствена заштита и бесплатни здравствени прегледи; програми за 

превентивна здравствена заштита; женско здравје; услуги од патронажни 

служби; планирање на семејството; малолетнички бракови и др. Како 

посебни облици за мобилизација на ромските заедници за учество во 

правното зајакнување, т.н. Ромски граѓански парламент и Иницијативата на 

Ромките од Шуто Оризари продолжија со своите активности и во 2018 

година. За одбележување е успешното застапување на Иницијативата на 

Ромките пред Комитетот за елиминација на сите форми на 

дискриминација врз жените, до кој беше поднесен извештај во сенка со 

фокус на незаконската наплата од страна на матичните гинеколози, 

дефицитот на матични гинеколози по општините, непосетеноста на 

бремените жени од страна на патронажните сестри, како и потребата за 

вработување ромски здравствени медијатори. По одржувањето на 

седумдесет и првата сесија, Комитетот излезе со препораки до државата: 

да се обезбеди достапно и квалитетно здравје и планирање на семејството 

и услуги за сексуално и репродуктивно здравје; да се преземат мерки за да 

се спречат стигматизацијата и предрасудите на лекарите кон жените 

Ромки; да се интегрираат ромските здравствени медијатори во системот 

на јавна здравствена заштита; и да се спречат и да се елиминираат 

практиките на нелегални наплати за јавни здравствени услуги, особено за 

жените Ромки, жените што живеат во руралните средини, жените со 

посебни потреби и жените мигранти и бегалки. 

 

 Обезбедување бесплатна правна помош (БПП), преку пет овластени 

здруженија, за околу 1.100 граѓани, најмногу во областа на социјалната 

заштита, семејните односи, имотно-правните односи, заштитата на децата 

и заштитата на жртвите на семејното насилство. Педесет и пет граѓани 

поднеле барања за БПП до МП за бесплатен адвокат кој ќе ги застапува 

пред суд, а во десет случаи се иницирани постапки пред Управниот суд 

поради одбиено барање за БПП. Спроведени се 21 сесија за правно 

зајакнување, на кои граѓаните се запознале со своите права и обврски од 

областа на социјалната заштита, работните односи, нотарскиот платен 

налог, извршувањето и правата и обврските на должниците во постапката, 

родово базираното и семејното насилство, наследно-правните односи и 

заштитата на децата. 

 

 Континуирано организирање обуки наменети за параправниците кои 

обезбедуваат параправна помош и поддршка за различни ранливи групи 

граѓани (Ромите, сексуалните работници/чки и текстилните работници/чки), 

врз основа на Прирачникот за едукација на параправниците. Спроведени 
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се две обуки за параправници, на кои се пренесени основни информации 

од областите: поделба на власта, извори на правото и поставеност на 

судовите во нашата земја; основи на судската граѓанска постапка; 

постапување на полицијата, јавното обвинителство и кривичните судови; 

семејно и наследно право; семејното насилство, и вознемирување на 

работно место. На обуките присуствуваа 30 параправници кои 

обезбедуваат ваков вид помош и поддршка за маргинализираните 

заедници.  

 

 Подготовка и спроведување 

тридневна обука за граѓанските 

организации кои работат на 

унапредување на здравјето и 

пристапот до здравствената 

заштита за Ромите од 

Македонија и регионот на 

Централна и Југоисточна Европа, 

врз основа на интегрираниот 

пристап на социјална отчетност 

и правно зајакнување во 

ромските заедници. На обуката 

беа обработени следниве теми: методологии на социјална отчетност 

(мониторинг во заедницата, социјална ревизија и мониторинг и анализа на 

буџетите), правно зајакнување и обезбедување параправна помош, 

процес на спојување на концептите на социјална отчетност и правно 

зајакнување. Воедно, на обуката беа разменети искуства од работата на 

организациите од сите земји. Обуката имаше за цел да ги зајакне 

капацитетите на граѓанските организации кои работат на унапредување на 

здравјето на Ромите за примена на горенаведените методологии.  

 

 Обезбедување постојани параправни услуги за сексуалните работници во 

Македонија од страна на осум параправници од Скопје, Охрид, Струга, 

Струмица и Гостивар. Во текот на годината,  параправниците остварија 613 

посети/контакти на/со 176 различни сексуални работници/чки, и тоа 242 

контакти во Скопје, 59 во Гостивар, 110 во Струмица, 78 во Струга и 124 во 

Охрид. Најголем дел од дадените услуги се однесуваат на информации и 

совети од областа на семејното насилство; психичкото, физичкото и 

сексуалното насилство од страна на клиентите, семејството и полицијата; 

заштитата од дискриминација и остварувањето на правата на здравствена 

и социјална заштита. Во 154 случаи, параправниците ги упатиле 

сексуалните работници на натамошно советување и поддршка, најчесто во 

здруженијата кои нудат услуги (од социјални работници, 

психолози/терапевти, правници или здравствени работници). Остварени се 

97 придружби до полицијата, здравствените установи/метадонските 

центри/гинеколозите, ФЗО и установите за социјална заштита. Обезбедено 
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е судско застапување во случај на: дискриминација на лицата кои користат 

дроги; децата на сексуалните работници, жртвите на насилство и расна 

дискриминација; омразата кон транс-лицата кои се истовремено и 

сексуални работници. Се водат шест судски случаи за правно признавање 

на род (еден од овие случаи е поведен пред Европскиот суд за човековите 

права и за него се очекува позитивен исход). За 97 лица кои користат дроги 

се обезбедени повеќе од 746 правни услуги, при што се опфатени и лицата 

излезени од затвор кои не поседуваат документи за лична идентификација, 

здравствено осигурување и соодветен третман по излегувањето од 

затворите, како и единесет правни услуги за семејствата на корисници на 

дроги. 

 

 Обезбедување 350 параправни услуги и 392 правни услуги за текстилни 

работници и работнички од 82 текстилни фабрики. Иницирана е една 

стратешка постапка поради неосновано отпуштање на текстилна 

работничка, која е воедно ангажирана како параправничка. Понатаму, 

одржани се десет мониторинг посети во Кочани, Македонска Каменица, 

Пробиштип, с. Подлог, Облешево, Чешиново и Делчево, на кои 

присуствувале 52 текстилни работнички. Со цел да се информираат 

работничките, но и јавноста, за бројот на обезбедените правни и 

параправни совети, изготвени се и објавени се четири инфографици за 

пријавени прекршувања на работничките права на текстилните работнички. 

Добиени се пет позитивни мислења од Државниот инспекторат за труд по 

иницирани постапки во кои се утврдени повреди на работничките права и 

се дадени препораки до работодавците за отстранување на повредите, кои 

ги спровеле препораките. Повредите се однесуваат на издавање 

пресметки на плати, прекувремена работа и исплата на регрес за годишен 

одмор (К15). Петте конфекции за кои се иницирани постапки и се добиени 

позитивни мислења вработуваат околу 1.100 работнички, што значи дека 

сите тие почувствувале бенефит и позитивни промени како резултат на 

инспекциските надзори. Овие случаи ги детектираа параправничките кои ги 

подготвија барањата за инспекциски надзор.  

 

 Формиран е тим од четириесет студенти кои во учебната 2018/19 година ќе 

бидат ангажирани во рамките на Правната клиника за ранливите групи при 

Правниот факултет „Јустинијан Први“. Професорите-ментори кои ќе 

работат со студентите изработија четири силабуси, и тоа во следниве 

области: правата на ранливите категории потрошувачи, правата од 

социјална и здравствена заштита, правата на семејствата на затворените и 

притворените лица, и административното право, во кои се содржани целите 

и програмата за секоја обука поединечно. Одржани се две обуки на тема 

„Социјална и здравствена заштита“ и една обука на тема „Управна 

постапка и постапка пред Народниот правобранител“. 
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КОНЦЕПТ: ГРАЃАНИТЕ ЗА ИДНИНАТА 

Во 2018 година ФООМ обезбеди дополнителни средства од резервниот фонд 

на Фондациите Отворено општество за спроведување на концептот Граѓаните 

за иднината. Препознавајќи ја историската можност по потпишувањето на 

договорот помеѓу Македонија и Грција за решавање на спорот за името, како 

и по добивањето условена препорака од ЕУ за отпочнување на преговорите во 

јуни 2019 година и добиената покана за пристапување во НАТО, ФООМ во 

соработка со десет граѓански организации спроведе интегрирана кампања 

за информирање на граѓаните за придобивките од интеграцијата на 

Македонија во ЕУ и во НАТО. На тој начин, иницијативата имаше за цел да 

придонесе кон поголема излезност и информирана одлука на граѓаните на 

референдумот организиран во септември 2018 година. Конкретно, 

иницијативата ги надомести потенцијалните празни места, овозможувајќи им 

на прогресивното граѓанско општество и на граѓаните да ги изразат своите 

ставови за иднината на земјата преку структурирана кампања за граѓанско 

информирање што ќе ја нагласи потребата и придобивките од 

евроатлантската интеграција на Македонија. Активностите ги спроведуваа 

ФООМ и десет партнерски организации (ЦИВИЛ - Центар за слобода, Рурална 

коалиција – Куманово, Евротинк – Центар за европски стратегии, Хелсиншки 

комитет за човекови права на РМ; Здружение за еманципација, солидарност и 

еднаквост на жените – ЕСЕ; Центар за современи уметности, НВО Инфоцентар,  

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, и Младински 

образовен форум), ТВ 24Вести и вклучени индивидуалци.  

Во август и во септември беа подготвени компаративни анализи за 

придобивките и недостатоците од пристапувањето во ЕУ и НАТО во областите 

економија, земјоделство и здравство, и истите содржеа податоци од 

соседните земји кои неодамна се приклучија на ЕУ. За областите 

образование, животна средина, владеење на правото, човекови права и 

антикорупција беа подготвени факти и податоци кои обезбедуваат релевантни 

информации за придобивките и недостатоците од пристапувањето во ЕУ и 

НАТО, а беа креирани и содржини со најчесто поставувани прашања за ЕУ и 

факти за НАТО. Договорот помеѓу Македонија и Грција беше предмет на 

анализа, со цел од историски аспект да се објаснат и демистифицираат 

одредбите на договорот и прашањата за идентитетот кои се важни за општата 

јавност, со што ќе се намали стравот кај граѓаните.  

Анализите служеа како основа за подготовка на кратки, клучни факти за секоја 

од избраните области, обезбедувајќи едноставно објаснување на 

придобивките од членството во ЕУ и НАТО. Овие факти беа претворени во 

креативни решенија, на македонски и на албански јазик, и опфатија 

прашања и одговори за евроатланската интеграција. Сите креативни 

решенија беа дел од интегрираната кампања насловена „Зачекори напред! 

Изборот е твој“.  
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Медиумската кампањата беше спроведена 

во периодот пред референдумот, од 10 до 27 

септември, и се состоеше од низа јавни и 

медиумски активности кои се изведуваа на 

национално ниво, вклучувајќи и различни 

аудио-визуелни материјали дистрибуирани до 

неколку канали за комуникација, дебати, 

промоции на книги, како и состаноци со 

граѓаните. Беше подготвена и интернет-

страница zacekorinapred.mk, која 

претставуваше место каде граѓаните можеа 

да се информираат и да добијат одговор на 

многу прашања во врска со евроатлантската 

интеграција на земјата и со македонско-

грчкиот договор. 

Беа подготвени пет видеа на македонски 

јазик (за земјоделство, образование, 

здравство, животна средина и за 

Договорот) и четири видеа на албански 

јазик, како и деветнаесет телевизиски 

анимации на македонски јазик и осум на 

албански јазик, кои ги опфатија клучните 

придобивки во областите земјоделство, 

образование, здравство, животна средина, 

интеграција во ЕУ и НАТО, владеење на 

правото, човековите права, 

антикорупцијата и Договорот. Овие 

материјали беа дистрибуирани до пет 

национални и четиринаесет локални ТВ-

станици со вкупно 903 емитувања за 

време на кампањата. За истите области 

беа подготвени и единаесет радиоспотови на македонски и девет на албански 

јазик, кои беа дистрибуирани до две национални и пет локални радиостаници, 

со вкупно 504 емитувања за време на кампањата.  

Со цел да се добие поголема видливост на теренот, како дел од кампањата 

беа изработени шест креативни решенија за билборди со неколку клучни 

пораки за прашањата поврзани со идентитетот, односно за демистификација 

на договорот, придобивките од партнерството со НАТО, како и неколку 

придобивки од интеграцијата во ЕУ. 

Избран новинарски тим подготви два броја на граѓанскиот весник „ЕУрека“, 

кои беа наменети за публиката што не користи социјални медиуми, но беа 

достапни и онлајн. Весникот ги користеше материјалите продуцирани во 

http://zacekorinapred.mk/
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селектираните области, кои беа дополнително разработени во форма на 

новинарски текстови. Првиот број на весникот ја содржеше и целосната 

верзија на Договорот помеѓу Македонија и Грција. Двата броја на весникот беа 

печатени во тираж од по 55.000 примероци (45.000 примероци на македонски 

и 10.000 примероци на албански јазик) и беа широко дистрибуирани до 

граѓаните на фреквентни места во Скопје, Велес, Штип, Битола, Прилеп, 

Куманово, Струмица, Делчево, Тетово, Гостивар, Охрид, Гевгелија, Неготино, 

Берово, Струга, Кочани, Кавадарци, Дебар и Кичево. На социјалните медиуми 

(Фејсбук, Инстаграм, Твитер и Јутјуб) кампањата имаше 3,1 милион импресии 

и 81.000 интеракции.  

Клучен дел на кампањата беа јавните настани организирани во соработка со 

националната ТВ 24Вести, со учество на претставници на граѓанското 

општество, експерти од различни тематски области и креатори на јавното 

мислење. Беа организирани шест дебатни емисии „Отворено“ во различни 

градови низ Македонија (Штип, Струмица, Битола, Тетово, Кавадарци и Скопје) 

околу прашања поврзани со интеграцијата во ЕУ и НАТО, Договорот, 

економијата, земјоделството итн. Дебатите „Мој термин“ исто така ги опфатија 

прашањата за здравјето, младите и образованието, владеењето на правото, 

при што експертите од граѓанските организации и домаќинот имаа можност 

да комуницираат директно со граѓаните и да одговараат на прашања 

поврзани со темата. 

Партнерската организација ЦИВИЛ - Центар за слобода, во соработка со 

истакнати експерти во повеќе области, изработи колумни со кои се отворија 

бројни дискусии во јавноста на теми и прашања поврзани со референдумот и 

со евроинтеграцијата на Македонија.  

Младинскиот образовен форум изработи 

две информативни видеа, и тоа видеоквиз 

„Колку знаеш за ЕУ?“ и информативно 

видео со наслов „Информирај се! Одлучи! 

Гласај!“, во кое на едноставен и јасен 

начин беше објаснето што сè можат да 

направат младите за да добијат 

сеопфатни информации поврзани со 

референдумот и неговото значење, а 

воедно беше потенцирана и важноста да 

се изгради став и да се излезе на 

гласање. Дополнително, како дел од 

кампањата беше организирана и дебата „Мисли на глас“, во која се 

дискутираше за најважните прашања за младите: образование, младинска 

невработеност и можности за финансиска независност, но и за перспективите 

на младите што ги отвора евроинтеграцијата на Македонија. 
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ХЕРА – Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување изработи 

четири видеа за родителското отсуство, презентирајќи ги европските практики 

за користење на родителското отсуство, како и користењето услуги за 

згрижување на деца.  

Дел од активностите на грантот за Хелсиншкиот комитет за човекови права на 

Република Македонија вклучија иницирање разговори меѓу македонски и грчки 

интелектуалци за Договорот, во соработка со Меѓународната федерација за 

човекови права од Атина, и превод од грчки на македонски јазик на книгата 

„10+1 прашања и одговори за македонското прашање“ од Костис Карпозилос 

и Димитрис Христопулос. На промоцијата и дебатата во Скопје, македонските 

и грчките интелектуалци разговараа за позициите и стравувањата на граѓаните 

во двете земји кои произлегуваат од потпишаниот договор. Руралната 

коалиција одржа десет јавни дебати со земјоделците од Куманово, Валандово, 

Прилеп, Свети Николе, Струмица, Штип, Гостивар, Струга, Ресен и Битола, на 

кои се дискутираше за придобивките и предизвиците во земјоделството, како 

резултат на приклучувањето во ЕУ и НАТО. Трите уметнички интервенции, 

поставени од Центарот за современи уметности на високофреквентни места, 

ги таргетираа прашањата на националната гордост, идентитетот и иднината на 

земјата и го привлекоа вниманието на граѓаните. Младинскиот образовен 

форум организираше јавни настани на кои младите имаа можност да ги 

искажат своите мислења и стравови за иднината на земјата во ЕУ и НАТО.  

Во 2018 година започна и подготовката на публикацијата под работен наслов 

„Од Букурешт до Преспа“, која ќе ги претстави клучните општествени состојби 

во Македонија во периодот 2008 - 2019 година.  
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КЛУЧНИ ПОСТИГНУВАЊА И/ИЛИ АКТИВНОСТИ 

ШТО ЈА ОДБЕЛЕЖАА РАБОТАТА НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПОДДРЖАНИ ВО РАМКИТЕ НА 

СТРАТЕШКИТЕ ОБЛАСТИ НА ФООМ ВО 2018 

ГОДИНА 
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ОБЛАСТ: МЛАДИНСКА АНГАЖИРАНОСТ  

Младински образовен форум  

Во 2018 година поддршката на Младинскиот образовен форум (МОФ) во 

рамки на областа Младинска ангажираност, беше насочена кон две цели, и 

тоа: (1) унапредување на образованието за градење активни граѓани преку 

наставните програми за средно образование, со вклучување на активности за 

дебата и право во училиштата, како и мониторинг на образовнието и 

младинските реформи, и (2) поддршка на младинските акции за локален 

активизам, слобода на информирање и изразување.  

Во рамките на првата цел, МОФ обезбеди програма за неформално 

образование, преку водење 57 младински клубови за Дебата, Учиме право и 

Медиа/Арт во седум градови, каде што над 400 млади беа членови и следеа 

неделни предавања. Во соработка со образовните институции, дел од 

младинските клубови се реализираа во самите училишта: ДУЦОР „Партеније 

Зографски“, СУГС „Шаип Јусуф“, СУГС „Зеф Љуш Марку“, СУГС „Сарај“, 

СУГС „Орде Чопела“ и други. Беа организирани Национален дебатен турнир за 

средношколци и Турнир на мешани тимови од поискусни и дебатери-

аматери, додека дебатери од МОФ се натпреваруваа на Европското дебатно 

првенство за студенти. Беа организирани четири симулации на судења и на 

работата на институции, се организираа посети на општини, судови и на 

Собранието на РМ.  

Преку учество на претставници од МОФ во работните групи за Законот за 

млади; средношколското организирање; студентското организирање; 

стратегијата за соработка со дијаспората и стратегијата за соработка и развој 

на граѓанското општество, МОФ даде придонес во развојот на новите политики 

за младите, кои ќе гарантираат младинско учество. МОФ ја иницираше и ја 

предводеше акцијата за застапување, поддржана од деведесет организации, 

со која се спречи донесување на измените на Законот за данок на личен доход 

кои можеа да им нанесат штета на младинските и на граѓанските 

организации. 

За остварување на втората цел, младите од различни градови организираа 

девет настани и интервенции на јавни простори за да ја разубават и освестат 

својата заедница преку изложби, реновирање паркови, цртање мурали на 

Кочо Рацин и Горан Стефановски, и други акции. Тимот на МОФ изработи 

прирачници за креативен и граѓански активизам, слобода на изразување, 

акции во јавен простор и за медиумска писменост, кои се користат за 

подобра едукација на членовите. Вкупно педесет студенти и средношколци 

волонтираа и се стекнаа со искуство во младинска работа, преку водење 

младински клубови. 
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Годинава новинарите на Радио МОФ добија две награди: втора награда на 

конкурсот „Визија за европско Скопје“ (од Дирекцијата за култура и уметност) 

и прва награда за професионално известување за бегалците (од УНХЦР, 

Македонското здружение на млади правници, Здружението на новинари на 

Македонија). 4.300-те прилози на Радио МОФ имаа над еден милион посети, а 

беа продуцирани и 82 радиоемисии за сексуално образование, волонтерство, 

попреченост, култура и други теми. Единствената емисија во македонскиот 

етер посветена на образованието „На час“ беше прегледана повеќе од 49.000 

пати. Со помош на тимот на редакцијата, во изработката на емисиите и 

содржините беа вклучени 25 волонтери. Топ 10-те настани што ја одбележаа 

2018 година беа објавени пред крајот на годината, со цел уште еднаш да се 

истакне важноста на темите коишто ги покриваат. 

На темата „Младите и 

отвореното општество“, во 

рамките на одбележувањето на 

25-годишнината од постењето и 

работата на ФООМ, МОФ ги 

организираше конференцијата 

за општествен активизам 

„ENGAGE“ и вечерната дебата 

Аргумент - организирано 

изразување на тезата „Овој дом 

верува дека држава со ваква 

младина (не) треба да се 

грижи за својата иднина“.   

ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Во мај 2018 година, ФООМ распиша отворен повик за поддршка на граѓански 

организации, со цел да им овозможи на младите активно да одговорат на сите 

видови поделби во општеството и да се спротивстават на моделите коишто ја 

маргинализираат нивната улога. Повикот беше дизајниран во две целини, при 

што за првата целина којашто таргетираше проекти што поттикнуваат 

комуникација и интеракција помеѓу младите од различни региони во 

Македонија кои се припадници на различни заедници преку организирање 

кампови и програми за интеркултурни активности за младите, пристигнаа 

вкупно 31 апликација и беа поддржани четири организации. За втората целина 

којашто таргетираше проекти кои преку користење иновативни алатки за 

идентификување говор на омраза, препознавање и ширење лажни вести и 

спинувани информации, како и можности за справување со нив, пристигнаа 

апликации од десет организации, а гратови беа доделени на две од нив.  
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ОБЛАСТ: ЗДРАВСТВЕНИ ПОЛИТИКИ ЗАСНОВАНИ НА ПРАВА 

Областа Здравствени политики засновани на права е еден од стратешките 

приоритети на ФООМ, чијашто долгорочна цел е унапредување на 

здравствените политики и практики за маргинализираните заедници (ЛГБТИ, 

Ромите, лицата кои користат дроги, сексуалните работници/чки и луѓето кои 

живеат со ХИВ). Посебните цели опфаќаат: (1) следење и анализа на 

здравствениот буџет и барање отчетност од Владата за распределба на 

максимално расположливи средства кои ќе овозможат прогресивно и 

недискриминирачко остварување на здравствените права; (2) застапување за 

реформи во здравствените политики, во согласност со потребите на 

заедниците, и (3) овозможување вклученост и учество на засегнатите заедници 

во планирањето, следењето и евалуацијата на спроведувањето на 

здравствените политики.  

Во насока на постигнување на целите, во 2018 година беа доделени 

институционални грантови на Здружението за еманципација, солидарност и 

еднаквост на жените – ЕСЕ, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Коалицијата 

Маргини и СТАР-СТАР, како и проектни грантови за мониторинг на буџетите на 

програмите за намалување на штети, за здруженијата кои работат на 

менување на негативните наративи кон Ромите и за здруженијата кои работат 

на деинституционализација на лицата со интелектуални пречки. 

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на 

жените - ЕСЕ  

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ (ЕСЕ) 

работи на подобрување на остварувањето на социјалните и на економските 

права на ранливите групи граѓани, преку нивно зајакнување, мобилизирање и 

вклучување во планирањето, спроведувањето и оценувањето на јавните 

политики и услуги.  

Во однос на програмското и буџетското планирање и спроведување, во 2018 

година се подготвени анализи на четири програми на Министерството за 

здравство кои се однесуваат на унапредување на здравјето на мајките и на 

децата и унапредување на репродуктивното здравје на жените за 2017 и 2018 

година. Анализите ги утврдуваат клучните проблеми и недостатоци и вклучуваат 

препораки за унапредување на овие програми во текот на наредната 2019 

година, со посебен осврт на зголемување на опфатот на целните групи од 

населението за кои се наменети овие програми. Анализите и препораките се 

доставени до министерот за здравство и до министерот за финансии. Освен 

тоа, овие документи ги прикажуваат утврдените состојби и проблеми во однос 

на опфатот на ромското население со превентивна здравствена заштита за 

мајки и деца и женско репродуктивно здравје, како и во однос на опфатот на 

активностите предвидени во превентивните програми. Податоците за овој 
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сегмент се добиени во соработка со партнерските ромски организации, 

преку пристапот на социјална отчетност и прашалникот за влез во ромските 

домаќинства во четири општини. Спроведена е Национална стратегија за 

застапување за унапредување на здравјето и здравствената заштита на 

Ромите, со посебен фокус на мајките и децата и женското репродуктивно 

здравје, со која се бара спроведување конкретни мерки и активности за 

унапредување на здравјето на жените, мајките и децата од ромската 

заедница преку зголемен опфат на превентивната здравствена заштита и 

усвојување мерки и активности во превентивните програми наменети за 

ромските средини. Наодите и препораките беа образложени на состанокот 

со претставниците од кабинетот на министерот за здравство. Дополнително 

беа подготвени соопштенија за медиумите во кои се претставени клучните 

наоди и препораки, и беше организиран брифинг за новинарите за утврдените 

проблеми и недостатоци на програмите кои се однесуваат на унапредување 

на здравјето на мајките и децата, со посебен осврт на ромската популација. 

Наодите од работата на ЕСЕ, заедно со препораките за унапредување на 

здравјето на Ромите, беа презентирани и на посебна работилница во рамките 

на 12-тиот состанок на Европската платформа за инклузија на Ромите, 

организирана од Европската комисија во Брисел. 

Во насока на подобрување на здравјето и пристапот до здравствени услуги за 

жените, мајките и децата, направен е мониторинг на целокупниот буџет 

наменет за унапредување и заштита на женското репродуктивно здравје и 

оценка на влијанието на постојните макроекономски политики врз пристапот 

до здравствена заштита и услуги за жените, мајките и децата. Целта на 

анализата е да се утврдат негативните влијанија врз здравствениот сектор од 

одредени одлуки на Владата во областа на макроекономската политика, како 

и да се утврдат буџетските ставки од кои може да се прераспределат 

средства за здравствени услуги со цел унапредување на здравјето на жените, 

мајките и децата. Добиените резултати се презентирани во краток документ за 

застапување, кој содржи и препораки за унапредување на идентификуваните 

пречки. Овој документ е доставен до Министерството за финансии, Владата на 

Република Македонија и Министерството за здравство. Истовремено, во 2018 

година, по иницијатива на ЕСЕ е формирана работна експертска група за 

утврдување на причините за порастот на перинаталната и новороденечката 

смртност во Република Македонија. Преку работата на експертската група се 

прибрани дополнителни податоци за состојбите поврзани со перинаталната и 

новороденечката смртност и мислења на експертите засновани на искуствата 

од нивната работа за кои тие подготвија пет анализи. Врз основа на 

прибраните податоци и експертските анализи, во јануари 2019 година ќе биде 

подготвена сеопфатна анализа на состојбите и можните причини за порастот 

на перинаталната и новороденечката смртност во Република Македонија во 

изминатите години. 
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Во текот на 2018 година, претставници на ЕСЕ учествуваа во работната група на 

Министерството за здравство за подготовка на Програмата за активна 

здравствена заштита на мајките и децата, при што е поднесено барање со 

предлог-мерки, со посебен осврт на ранливите групи (ромските и руралните 

заедници). Преку учество на работните средби на мисијата организирана од 

Министерството за здравство и Светската здравствена организација, чија цел 

беше да се направи проценка на намалувањето на новороденечката 

смртност, да се унапреди здравјето на жените за време на бременоста, како 

и да се унапреди здравјето на децата, ЕСЕ ги презентираше наодите од 

својата работа на ова поле, како и препораките за подобрување на 

состојбите. Исто така, учеството во мисијата за реформи на примарната 

здравствена заштита (организирана од Министерството за здравство и 

Светската здравствена организација) овозможи претставување на наодите и 

препораките за патронажната служба, матичните гинеколози и превентивните 

тимови за детско здравје од здравствените домови. Истовремено, во рамките 

на оваа мисија се искористи можноста за да се претстават заложбите за 

вклучување на заедницата во процесот на планирање, спроведување и 

евалуација на примарните здравствени услуги, со посебен акцент на 

ранливите групи од населението. Се очекува оваа мисија, која е сè уште во 

тек, да резултира во подготовка на документ со препораки за реформи на 

примарната здравствена заштита во март 2019 година. 

Со цел да се изнајдат системски решенија за неплатената работа за нега на 

тешко болни лица, во 2018 година е подготвена статистичка анализа на 

податоците прибрани преку теренската анкета за обезбедувањето нега за 

тешко болни лица во домаќинствата. Во тек е подготовката на извештај кој ќе 

прикаже како обезбедувањето на негата влијае врз сите аспекти од животот на 

поединците и семејствата кои тоа го прават во своите домови, како и 

проблемите со кои тие се соочуваат.  

ЕСЕ во континуитет работи на јакнење на капацитетите на граѓанските 

организации од Македонија и регионот на Југоисточна Европа и Азија за 

примена на методологиите на социјална отчетност (мониторинг и анализа на 

буџетите, мониторинг во заедницата, социјална ревизија). Во таа насока беа 

реализирани следниве активности: една дводневна обука за методологиите за 

социјална отчетност (девет претставници од две граѓански организации); 

четири еднодневни обуки и менторска поддршка за мониторинг и анализа на 

буџетите (40 учесници од организации кои работат на намалување на штети од 

користењето дроги во Црна Гора, Босна и Херцеговина и Србија) и една 

тридневна обука за социјална отчетност и правно зајакнување за граѓанските 

организации кои работат на унапредување на здравјето и пристапот до 

здравствена заштита за Ромите од Македонија и регионот на Централна и 

Југоисточна Европа (37 учесници од осумнаесет граѓански организации од 

Македонија, Бугарија, Романија, Унгарија и Словачка). Со цел да се поддржат 

напорите за застапување на организациите на пациенти за унапредување на 
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пристапот на лицата со ретки болести до навремена и соодветна терапија, 

публикувана е буџетска анализа на Програмата за лекување на ретки болести 

за 2017 година. Освен тоа, ЕСЕ обезбеди и дополнителна техничка помош на 

граѓанската организација ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, за 

обезбедување и анализа на податоци за управувањето со средствата собрани 

преку акцизите за цигари, етил алкохол и пиво и префрлени во буџетот на 

Министерството за здравство за унапредување на пристапот до здравствените 

услуги. 

Освен за граѓанските организации, ЕСЕ работеше и на градење на 

капацитетите на јавните институции за вклучување на граѓаните и граѓанските 

организации во креирањето, спроведувањето и следењето на законската 

регулатива, буџетите и услугите. Преку Националниот акциски план при 

Отвореното владино партнерство 2018 - 2020 година, Владата на Република 

Македонија ги обврза Министерството за здравство и Агенцијата за 

вработување на Република Македонија да пилотираат примена на 

методологиите за социјална отчетност, со цел да се спроведе мониторинг и 

евалуација на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА и 

Оперативниот план на активни мерки и услуги за вработување. Во таа насока, 

во 2018 година беа одржани три средби со претставници од Министерството за 

здравство на кои беапрезентирани методологиите на социјална отчетност 

(мониторинг на буџетите, мониторинг во заедницата и социјална ревизија) и се 

договарија фазите во спроведување на пилотирањето. На средбите беше 

договорено ЕСЕ да спроведе една воведна обука за методологиите во 

октомври 2018 година, наменета за кадарот на Министерството за здравство 

што работи на координирање на здравствените програми и за граѓанските 

организации кои работат на полето на ХИВ/СИДА, како и да модерира 

работилница за креирање план на активности за спроведување на 

методологиите за социјална отчетност. По барање на министерството, обуката 

и работилницата се одложени за 2019 година. Освен во Министерството за 

здравство, истиот процес беше реализиран и во Агенцијата за вработување на 

РМ. На одржаната средба со Агенцијата беа презентирани методологиите на 

социјална отчетност на кои работи ЕСЕ и се договарија фазите во 

спроведување на пилотирањето во март 2019 година. 

Во текот на 2018 година, ЕСЕ продолжи со активностите за подигање на свеста 

на пошироката јавност за важноста на фискалната транспарентност и 

потребата од зголемување на сегашното ниво на транспарентност на јавните 

институции преку обезбедување информации, едукативни материјали и видеа 

во рамките на кампањата „Фискалната транспарентност во Македонија“, и 

тоа на социјалните медиуми и на тематската интернет-страница 

www.fiskalnatransparentnost.org.mk. Објавени се 310 поединечни информации и 

видеа, кои имаат 289.703 прегледи на социјалните медиуми, а содржините 

објавени на интернет-страницата допреле до 4.500 лица.  

http://www.fiskalnatransparentnost.org.mk/
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Врз основа на активностите спроведени за оценување на проактивната 

транспарентност на јавните институции е подготвен „Извештај за нивото на 

проактивна транспарентност за 2017 година“, кој ја прикaжува достапноста на 

16 клучни буџетски документи на интернет-страниците на 25 јавни институции. 

Јавните институции, граѓанските организации и медиумите на национално 

ниво го користат овој извештај како релевантен извор на информации за 

презентирање на состојбите и напредокот во проактивното објавување на 

програмските и буџетските документи, иницирање и спроведување на 

реформите во јавниот систем во Република Македонија, како и за преземање 

чекори за зголемување на бројот на документи и информации кои ќе бидат 

објавени од страна на јавните институции. Покрај проактивната, во 2018 година 

беше оценета и реактивната транспарентност и се подготви „Извештај за 

нивото на реактивната транспарентност за 2017 година“, кој го прикажува 

исполнувањето на обврските што произлегуваат од Законот за слободен 

пристап до информациите од јавен карактер од страна на 66 јавни 

институции. Пред овие институции се спроведени 1.338 постапки за слободен 

пристап до информациите од јавен карактер. И овој извештај, јавните 

институции, граѓанските организации и медиумите на национално ниво го 

користат како релевантен извор на информации за презентирање на 

состојбите и напредокот во постапувањето на јавните институции според 

Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, 

иницирање и спроведување реформи во јавниот систем во Република 

Македонија, како и за преземање чекори за унапредување на постапувањето 

на јавните институции во постапките за пристап до информациите од јавен 

карактер. Со цел да се обезбеди континуитет во напредокот на јавните 

институции во примената на Законот за слободен пристап до информациите 

од јавен карактер, во 2018 година беа спроведени 1.230 постапки за барање 

информации од јавен карактер пред 86 јавни институции и беа иницирани 233 

жалбени постапки. Во текот на годината продолжи и следењето на 

спроведувањето на 2.753 постапки за јавни набавки од страна на 62 

здравствени институции во периодот 2016 ̶ 2017 година, за што е изработен 

нацрт-извештај за напредокот/уназадувањето во работата на институциите во 

оваа област. 

Со цел да се унапреди нивото на фискалната транспарентност, преземени се 

активности за застапување со предлагање решенија за унапредување на 

состојбите. Покрај предложените решенија, ЕСЕ го следеше и спроведувањето 

на усвоените мерки во однос на фискалната транспарентност и пристапот до 

информации. Врз основа на наодите од спроведениот мониторинг за нивото 

на реактивна и проактивна транспарентност на јавните институции, доставени 

се препораки до 91 јавна институција. Во 2018 година, како резултат на 

активното учество на ЕСЕ во подготовката на Националниот акциски план за 

Отворено владино партнерство за 2018 - 2020 година, Владата на Република 

Македонија усвои пет препорачани мерки за унапредување на фискалната 

транспарентност и пристапот до информациите од јавен карактер. 
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Дополнително, како резултат на континуираното учество во постојните работни 

групи за фискална транспарентност и пристап до информациите во рамките 

на процесот на Отвореното владино партнерство за 2016 - 2018 година, со 

техничка помош и поддршка од ЕСЕ, Министерството за здравство подготви и 

објави програмски и буџетски извештаи за деветнаесет превентивни и 

куративни здравствени програми и ја селектираше Програмата за заштита на 

населението од ХИВ/СИДА за пилотирање на методологиите на социјална 

отчетност. Во соработка со Комисијата за заштита на правото на пристап до 

информациите од јавен карактер, промовиран е видеоспот за промоција на 

правото на пристап до информациите од јавен карактер на македонски, 

албански и на знаковен јазик. Видеоспотот е емитуван на девет национални и 

локални ТВ-станици. Како резултат на севкупните напори за унапредување на 

функционирањето на фискалниот систем во Република Македонија и 

унапредување на нивото на фискална транспарентност, ЕСЕ учествуваше на 

средба со релевантните институции на која достави свои предлози за 

изработка на електронски систем за објавување на тековните трезорски 

промени. 

ХОПС - Опции за здрав живот Скопје 

Во такот на 2018 година, преку обезбедување на неопходните услуги и 

застапување за развивање соодветни системски решенија, ХОПС – Опции за 

здрав живот Скопје работеше на унапредување на здравствените права на 

маргинализираните заедници, пред сè на лицата кои користат дроги, 

малолетните лица кои користат психоактивни супстанци (ПАС) и сексуалните 

работници. 

Со цел да се обезбедат различни видови услуги во согласност со потребите на 

маргинализираните заедници, преку теренски посети на децата на улица 

(двапати неделно) стручните тимови на ХОПС обезбедија 2.064 социјални 

услуги за лицата кои користат дроги и за членовите на нивните семејства, при 

што овие услуги најчесто се однесуваат на остварување на правото на 

здравствено осигурување и здравствена заштита, социјална помош и 

социјална заштита, поднесување барања за лични документи, остварување на 

правото на лекување од зависност, а беше доделена и материјална помош во 

вид на храна, облека и хигиенски средства. Освен тоа, социјалните работници 

работеа на мотивирање и придружување на децата кои користат дроги при 

посета на здравствените и социјалните институции и при препраќање до 

правниот тим, со цел да им се обезбеди здравствен третман. Притоа, поради 

предозирање со дроги и поврзани психички проблеми, обезбедена е 

хоспитализација за две девојчиња, но бидејќи не постои специјализирана 

програма за третман на деца и млади лекувањето не е остварено, а 

семејствата и децата не се мотивирани за лекување со симптоматска 

терапија. Евидентиран е случај на физички напад на дете од вработени во 

кафе-бар во центарот на Скопје, по што е започната правна постапка.  
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Остварени се 722 контакти со триесет малолетни корисници на дроги (16 

машки и 14 женски), при што се евидентирани седум нови случаи. Во 

соработка со Министерството за труд и социјална политика, реализирани се 

дванаесет едукативни работилници во Јавната установа за згрижување деца 

со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение - Скопје, Домот за 

деца без родители „11 Октомври“ и во СОС детското село, со цел да се 

зајакне самодовербата на децата и да се превенира користењето на дроги. 

Преку интерактивни и креативни активности, стручниот тим од психолог и 

педагог им помогна на дваесет и пет деца да ги унапредат вештините за 

воспоставување позитивни врски со врсниците и со возрасните лица, за 

ненасилно решавање на конфликтите и несогласувањата, како и вештините за 

запознавање и прифаќање на различните лични карактеристики на другите. 

Воспоставено е партнерство со Министерството за здравство за формирање 

работна група за подготовка на Програма за сеопфатна грижа и лекување на 

малолетници кои користат ПАС, при што е постигнат консензус околу 

основните принципи и цели на оваа програма поврзани со моделите за 

лекување и грижа што треба да им се овозможат на децата. Врз основа на 

усвоената програма, во 2019 година се очекува да биде подготвен акциски 

план во кој ќе се поделат надлежностите помеѓу сите засегнати институции и 

ќе се предвидат средства од централниот буџет за реализација на 

програмата. Предизвиците во однос на малолетниците кои користат дроги беа 

дискутирани на состанокот со претставници на Европскиот центар за 

мониторинг на дроги и зависности одржан во септември 2018 година, при што 

договорено е оваа проблематика да биде дел од годишниот извештај што се 

поднесува до оваа агенција. Поради осетливоста и специфичноста на 

работата со деца корисници на ПАС, во континуитет се води грижа за 

надградување на капацитетите на теренскиот тим. Покрај редовните 

состаноци со програмскиот менаџер, тие учествуваа и на соодветни 

меѓународни обуки. Во 2018 година, во соработка со Европската мрежа на 

организации за активизам во врска со дроги - YODA (Youth Organization for Drug 

Action), во рамките на заеднички проект преку програмата Еразмус+, тројца 

претставници на ХОПС посетуваа две обуки и направија студиски посети на 

Варшава (за развој на програми за млади кои истовремено користат повеќе 

ПАС) и на Киев (за теренски програми за млади).  

Годинава се забележани зачестени полициски акции и приведувања за 

поседување дрога. Правниците и другите членови на тимовите на ХОПС ја 

следат состојбата и вложуваат напори да ги мотивираат клиентите за да 

пријавуваат случаи во кои се обвинети за кривични дела поврзани со дроги, со 

цел да им се обезбеди одбрана и да се придонесе за подобрување на 

третманот на лицата зависни од дроги и обвинети за поседување дрога и за 

промена на практиката на нивно криминализирање, наместо овозможување 

третман, рехабилитација и ресоцијализација. Се забележува дека присуството 

на адвокати во полициските постапки во кои клиентите се лишуваат од слобода 

поради поседување ПАС за лична употреба води кон помал број случаи кои 
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завршуваат со обвинение, односно самото присуство на адвокати 

придонесува за промена на практиките, поточно за доследно спроведување 

на законот во овие случаи. Правниот тим обезбеди вкупно 746 бесплатни 

правни и параправни услуги за 97 корисници на дроги (12 женски и 85 машки), 

единаесет правни услуги за семејствата на корисниците на дроги и 49 Роми 

кои користат дроги. Дополнително, обезбедено е стратешко застапување пред 

надлежните домашни и странски институции за осум лица пред Европскиот 

суд за човековите права, и тоа: за пет тековни случаи се водат постапки поради 

поседување ПАС за лична употреба, заштита од насилство врз дете на жена 

која користи дроги и лажно претставување и дискриминација против лице 

зависно од дроги. За три новоевидентирани случаи се покренати соодветни 

постапки и тоа за: повреда на правото на приватност на сексуалните 

работнички поради повторно објавување снимки од рацијата од 2008 година, 

за жртва на семејно насилство и за случај на клиентка која била жртва на 

трговија со луѓе. 

Осум параправници континуирано обезбедуваат параправни услуги за 

сексуалните работници. Во текот на годината беа реализирани 613 

посети/контакти на/со 176 различни сексуални работници, од кои 242 контакти 

во Скопје, 59 во Гостивар, 110 во Струмица, 78 во Струга и 124 во Охрид. 

Најголем дел од дадените услуги се однесуваат на  информации и совети од 

областа на семејното насилство; психичкото, физичкото и сексуалното 

насилство од клиенти, членови на семејството и полицијата; заштитата од 

дискриминација; и остварувањето на правата од здравствена и социјална 

заштита. Во 154 случаи, параправниците ги упатиле сексуалните работници за 

натамошно советување и поддршка, најчесто во организациите кои 

обезбедуваат различни видови услуги (од социјални работници, 

психолози/терапевти, правници или здравствени работници). Остварени се и 

97 придружби до полицијата, здравствените установи/метадонските 

центри/гинеколозите, Фондот за здравствено осигурување и установите за 

социјална заштита. Освен советувањата, при посетите параправниците 

дистрибуираат и кондоми, лубриканти и информативни материјали. Со цел да 

се зајакнат капацитетите за самозастапување и правно зајакнување на 

сексуалните работници, за вкупно 67 сексуални работници, беа организирани 

шеснаесет едукативни работилници, во три циклуси, на теми поврзани со 

семејното насилство, посредувањето при сексуална работа и правната 

одговорност, како и можни модели за регулација на сексуалната работа во 

Република Македонија. Преку дводневна обука, дванаесет сексуални 

работници ги унапредија своите вештини за обезбедување правна и 

параправна помош во заедницата, со цел да препознаат семејно и други 

видови насилство, повреда на правата поврзани со семејните односи, правата 

на пациентите, како и за остварување на здравствените и социјалните права. 

Дополнително, одржани се обуки за зајакнување на заедницата на 

сексуалните работници за остварување на различни форми на граѓански 
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активизам, самозастапување и мобилизација на заедницата, претставување 

на заедницата и барање отчетност од јавните институции.   

По усвојувањето на организацискиот став за декриминализација на 

сексуалната работа во Македонија, формирана е внатрешна работна група 

која ги дефинираше натамошните приоритети за застапување, врз основа на 

анализата на проблемите, околината и чинителите. Во 2018 година се одржани 

повеќе работни средби со Коалицијата Маргини, Мрежата за застапување на 

правата на сексуалните работници (SWAN), СТАР-СТАР и претставници на 

сексуалните работници, по што во април беше формирана коалиција од 

партнери со заедничка заложба за декриминализација. Изработен е заеднички 

план за акција со поделени 

одговорности меѓу партнерите, 

вклучително и обезбедување средства 

за планираните активности. 

Организирана е тркалезна маса за 

потребата од унапредување на 

националните политики и практики за 

почитување на човековите права, 

заштита од насилство и унапредување 

на безбедноста, здравјето и 

економската зависност на 

сексуалните работници. Претставници 

од заедницата, државните институции, 

граѓанскиот сектор и претставници на стручната јавност дебатираа за 

можните модели за регулација и легализација на сексуалната работа во РМ. 

Во јануари 2018 година, во партнерство со Здружението ЕСЕ како подносител и 

со други граѓански организации, до Комитетот за елиминација на сите форми 

на дискриминација врз жените (CEDAW, ОН Женева) беше подготвена и 

доставена информација за состојбата на сексуалните работници во 

Република Македонија. По поднесувањето на извештајот во сенка и 

остварените работни средби со челниците на Комитетот, за првпат Комитетот 

даде специфична препорака што се однесува на сексуалните работници: 

намалување на насилството врз сексуалните работници. Притоа, од Владата 

на Република Македонија се бара да преземе мерки со кои ќе се превенира, 

истражи и гони насилството врз сексуалните работници и соодветно ќе се 

казнат сторителите на насилството. 

Во текот на 2018 година, ХОПС продолжи со работата во однос на политиките 

за соодветно буџетирање на програмите за намалување на штети. По 

спроведениот мониторинг за трошењето на буџетските приходи остварени од 

акцизите за тутун и алкохол кои се поврзани со превентивните програми за ХИВ, 

подготвена е анализа која содржи препораки што директно ги таргетираат 

потребите на луѓето кои користат дроги и даваат упатства за тоа како да се 

буџетираат активностите за намалување на штети. Планирано е анализата да 
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се испечати во 2019 година и да се организира јавна дебата за презентација 

на наодите од истражувањето.  

Освен тоа, ХОПС ја реализираше петтата школа за зависности „Дроги, 

политики и практики“, на која учествуваа седумнаесет студенти од факултетите 

за психологија, социјална работа, медицина, правни студии и безбедност. 

ХОПС учествуваше во работата на Интерминистерската комисија за дроги, 

каде што го водеше процесот на подготовка на Акцискиот план за дроги на 

Република Македонија 2018 - 2020. Во насока на обезбедување одржливост на 

програмите за намалување на штети, за претставници од седум локални 

самоуправи беше одржана тридневна обука за градење на капацитетите за 

креирање на локални планови со вклучено финансирање на активностите за 

намалување на штети. Во однос на работата поврзана со развивање 

соодветни политики за дроги, специјализираниот магазин „Дроги, политики и 

практики“ редовно се изразботува. 

Коалиција Маргини 

Коалицијата Маргини, како претставник на група здруженија, работи на 

промоција, застапување, заштита и грижа за човековите права на 

маргинализираните заедници, во насока на остварување еднаков пристап до 

здравствените, социјалните и правните услуги и нивно вклучување во сите 

процеси на општественото живеење, преку обезбедување на поддржувачка 

средина во која се почитуваат еднаквоста, слободата и различностите. 

Во 2018 година, Коалицијата Маргини ја продолжи работата на неколку 

законодавни иницијативи кои се релевантни за маргинализираните заедници. 

Со цел да се обезбеди основа за застапување за донесување Закон за правно 

признавање на родот, подготвени се две анализи, и тоа: „Компаративна 

анализа за најдобрите практики на модели за правно признавање на родот“ и 

„Анализа и препораки за различните модели и решенија на македонското 

законодавство за правно признавање на родот во РМ“. Застапувањето опфати 

домашни и меѓународни институции, а наодите од анализите беа искористени 

за изработка на писмен придонес испратен како прилог кон новиот извештај 

на Европската комисија за напредокот на земјата. Претставничка на 

Коалицијата Маргини е член на работната група при Министерството за 

правда задолжена за измените на Законот за матична евиденција и на 

изнаоѓањето соодветен модел за правно признавање на родот. Важно е да се 

напомене дека во целиот процес на застапување активно учествуваат и 

претставници од заедницата на трансродовите луѓе. Претставник на 

Коалицијата Маргини спроведе длабински интервјуа со 21 трансродово лице, 

од кои произлезе книгата „Трансродово искуство: идентитети, тела, насилство и 

социјализација“.  
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Коалиција Маргини е дел и од работната група за изготвување на Предлог-

законот за спречување и заштита од дискриминација, каде што има значајна 

улога како координатор на работата на Мрежата за заштита од 

дискриминација. Коалицијата подготви и до сите пратеници во Собранието 

дистрибуираше документ со аргументи за донесување нов закон за 

спречување и заштита од дискриминација. Коалицијата Маргини е еден од 

иницијаторите за формирање на ЛГБТИ-интерпартиската парламентарна 

група од четиринаесет пратеници, чија цел е промовирање и унапредување на 

правата на ЛГБТИ заедницата.  

Со своето искуство и знаење, Коалицијата Маргини активно придонесува и во 

Мрежата против говор на омраза иницирана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

Освен тоа, таа се приклучи на иницијативата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Советот за етика во медиумите и 

Здружението на новинари на Македонија за усвојување „Декларација за 

етичко и професионално известување за темите поврзани со ЛГБТИ“. 

Декларацијата содржи принципи на нестереотипизирачко известување за 

ЛГБТИ, воздржување од/осуда на говорот на омраза врз основа на сексуална 

ориентација, родов идентитет, известување за жртвите на насилство и 

дискриминација со емпатија и солидарност, непарцијално известување за 

активностите на ЛГБТИ заедницата и активистите за човекови права во рамките 

на целокупната општествена, политичка и културна сфера, почитувајќи ги 

нивниот личен интегритет, мислење и активности, како и други професионални 

принципи коишто новинарите и медиумите треба да ги почитуваат при нивното 

известување. 

Понатаму, во контекст на директното промовирање и унапредување на 

правата на маргинализираните заедници, Коалицијата Маргини ја продолжи 

соработката со повеќе релевантни институции, со цел да се зајакнат 

капацитетите на државните службеници за работа со претставници на 

маргинализираните заедници. Во партнерство со Министерството за труд и 

социјална политика, се унапреди соработката со Заводот за социјални 

дејности, при што заеднички е направено надополнување и проширување на 

спроведувањето на Модулот 19 за работа со маргинализираните заедници. Се 

очекува Модулот 19 да стане дел од задолжителните модули при новиот начин 

на лиценцирање на стручните работници во системот за социјална заштита, 

согласно новиот Закон за социјална заштита, кој треба да биде усвоен во 2019 

година. Дополнително, во мај 2018 година е одржана обука за педесет стручни 

работници во системот за социјална заштита за работа со 

маргинализираните заедници. 

Со цел да се развијат вештините и знаењата за препознавање, евидентирање и 

справување со случаи на родово базирано и врсничко насилство во средните 

училишта, во соработка со Министерството за образование и наука на РМ, 

Коалицијата Маргини организираше обука за претставниците на училишните 



51 
 

стручни служби, кои потоа одржаа обуки за наставниците во три средни 

училишта во Скопје. За учениците од овие училишта е спроведена и една 

зимска школа за справување со врсничко  насилство. Освен тоа, реализирана 

е и видеокампања против родово базирано насилство и врсничко насилство во 

училиштата.  

За да се унапреди лекарската практика во работата со лицата од 

маргинализираните заедници, остварена е соработка со Здружението на 

приватни лекари на Македонија, при што до Лекарската комора е поднесено 

барање за акредитација на два курса во рамките на континуираната 

едукација за лекарите (превенција од ХИВ и здравје на трансродовите луѓе), 

која се очекува да биде одобрена во јануари 2019 година. 

Во текот на 2018 година, Коалицијата Маргини документираше 180 случаи на 

прекршени права на претставници на маргинализираните заедници, при што 

за единаесет случаи се води стратешко застапување пред домашните и 

меѓународните институции. Тековните случаи во 2018 година се однесуваат на: 

граѓанска постапка за клевета и навреда поради сексуална ориентација на 

ЛГБТИ активист против сопственик на интернет-портал/поднесена жалба до 

Апелациониот суд Скопје против првостепената пресуда; граѓанска постапка 

за клевета и навреда поради сексуална ориентација на ЛГБТИ активист против 

радио/поднесена жалба до Апелациониот суд Скопје против првостепената 

пресуда; првостепена граѓанска постапка против национална телевизија за 

повреда на право на приватност на две транссексуални работнички; 

застапување во постапка пред Основното јавно обвинителство за 

малтретирање при вршење на службата, каде што е оштетена транс-жена; 

застапување во постапка пред Основното јавно обвинителство за 

малтретирање при вршење на службата, каде што е оштетено лице што 

користи дроги; застапување во кривична постапка на лице фатено со канабис; 

застапување во кривична постапка за насилство врз двајца активисти; 

застапување на единаесет транс-луѓе пред домашните институции и судови во 

постапка за правно признавање на родот; застапување на транс-лице пред 

Европскиот суд за човековите права за повреда на правото на приватност 

поради одбивање на барање за правно признавање на родот; застапување на 

две лица што користат дроги пред Европскиот суд за човековите права за 

повреда на право на приватност при противправно земање ДНК примерок, и 

застапување на две лица што користат дроги пред Европскиот суд за 

човековите права за повреда на правото на приватност при откривање на 

медицински податоци.  

Под мотото „Настрано. Политичко.“, во јуни 2018 година Коалицијата Маргини 

беше носител на шестата Недела на гордоста (Skopje Pride Weekend 2018), 

што се одржа на повеќе локации во Скопје. Преку индивидуални и групни 

уметнички дела и перформанси, еминентни транс-уметници (писатели, 

кореографи, визуелни уметници, кантавтори, диџеи и др.) преку музика, танц, 



52 
 

театар, драма, цртеж, фотографија, звук, проекции, инсталации, 

костимографија, графички дизајн и дрег-уметност ги претставија своите 

размислувања за настраноста како доминантна различност во доминантните 

културно-политички простори.  

Здружение за поддршка на маргинализираните работници 

СТАР-СТАР 

Со поддршка од тематската програма за јавно здравје при Фондациите 

Отворено општество, ФООМ додели институционален грант на Здружението за 

поддршка на маргинализираните работници СТАР-СТАР. Во партнерство со 

други организации, СТАР-СТАР e активно вклучена во застапувањето за 

декриминализација на сексуалната работа во Македонија и заштита и 

унапредување на човековите права на сексуалните работници. Здружението 

работи на градење на капацитетите на сексуалните работници за 

самозастапување, издава месечни електронски изданија на магазинот „S-

Work“, преку кои се промовира потребата за подобрување на социо–

економскиот и здравствениот статус на сексуалните работници и, 

традиционално, секоја година на 17 декември го организира Маршот на 

црвените чадори. Годинава мотото на маршот беше „Декриминализација 

сега!“. Во 2018 година, Здружението ги прошири проектните активности преку 

формирање локални ограноци во Гостивар и во Струмица. 

Менување на негативните наративи кон Ромите во јавните здравствени 

институции 

Во соработка со тематската програма за јавно здравје при Фондациите 

Отворено општество, освен институционални грантови во 2018 година ФООМ 

обезбеди и поддршка на четири граѓански организации за проекти преку кои 

се работи на менување на негативните наративи кон Ромите во јавните 

здравствени институции. Во рамките на овие проекти, за одбележување е 

спроведувањето на следниве активности: две јавни дебати поврзани со 

негативните наративи за Ромите и (не)еднаквоста и (не)дискриминацијата во 

здравствената практика; публикување стрип-постери; промоција на три 

анимирани видеа, и дванаесет кратки видеа во формат „Види Вака“.  

Во три општини од Брегалничкиот регион се одржаа осум едукативни 

работилници во ромските заедници и се спроведе истражување за 

постоењето скриена дискриминација кон пациентите Роми во здравствените 

институции, врз основа на кое се одржа панел-дискусија.  

Со цел да се подобри комуникацијата меѓу здравствените работници и 

пациентите Роми, се одржаа пет акредитирани работилници за сто 

здравствени работници, а за да се поттикне пишување инклузивни и 

недискриминаторски новинарски приказни, за шеснаесет новинари и 
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студенти по новинарство се одржа работилница со содржини поврзани со 

културата, традицијата и здравствениот статус на ромската популација. Трите 

форум-театарски претстави овозможија прикажување на реални ситуации од 

искуствата на Ромите при нивната интеракција со здравствени работници. На 

социјалните медиуми се објавени шеснаесет кратки пишани приказни, шест 

фото-приказни и две кратки видеа, а за здравствените работници се 

подготвени два едукативни билтена.  

Во ромските заедници во Прилеп и во Битола, со цел да се надминат 

предрасудите кон одредени медицински прашања, а со тоа и да се намали 

јазот во комуникацијата помеѓу Ромите и здравствените работници, се одржаа 

три едукативни работилници на теми поврзани со сексуалното и 

репродуктивното здравје, заразните болести, како и социјалните и 

здравствените права. Со активна вклученост на ромската заедница се подготви 

едукативен материјал, Календар за 2018 година, во кој се посочени шесте 

најзначајни здравствени прашања за ромската заедница, преку кои се 

разбиваат дел од табу-темите застапени во ромските средини.  

Институтот за јавно здравје, пак, спроведе серија обуки и предавања за 

развивање на културолошките и структурните компетенции на здравствените 

работници за работа со пациенти Роми и припадници на други 

маргинализирани групи. Реализирани се летна школа за триесет студенти и 

акредитирани обуки (во рамките на континуираната едукација на лекарите) за 

специјалисти по интерна медицина. Во 

рамките на одбележувањето на 25-

годишнината на ФООМ, беа 

промовирани книга и практикум 

„Културолошки и  структурни 

компетенции за здравствените 

работници“, наменети за студенти по 

медицински науки, здравствени 

работници и сите други профили кои 

учествуваат во обезбедување 

здравствени услуги. Во рамките на 

наставните студиски програми за 

студенти по општа медицина и другите 

тригодишни медицински стручни студии, 

како и на постдипломските и 

докторските студии по медицински науки, предметот Културолошки и 

структурни компетенции за здравствените работници е акредитиран како 

изборен предмет.   
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Во ноември 2018 година, ФООМ во 

партнерство со Фондацијата ИДЕА 

Југоисточна Европа и тематската 

програма за јавно здравје при 

Фондациите Отворено општество 

организираше обука за граѓанските 

организации кои работат со 

маргинализираните заедници за 

примена на креативен активизам 

при работата со целните групи. На 

обуката учествува 25 граѓански 

активисти, претставници на 

тринаесет граѓански организации, 

кои имаа можност да се запознаат со различните начини на користење и со 

функцијата на уметноста, како алатка за испраќање пораки, со цел да се 

поттикне промена на свесноста за различностите во општеството и нивно 

прифаќање од страна на поединците и групите во општеството.  

Одржливост на Превентивните програми за ХИВ 

Во 2018 година, во контекст на продолжување на успешната приказна на 

Македонија за транзиција од финансиската поддршка од Глобалниот фонд 

кон одржливо финансирање на превентивните програми за ХИВ од 

централниот буџет на Република Македонија, ФООМ ја продолжи поддршката 

на процесот на застапување што го водат Здружението за поддршка на луѓето 

кои живеат со ХИВ Заедно посилни и ХЕРА - Асоцијација за здравствена 

едукација и истражување. Во рамките на годишниот состанок на Управниот 

одбор на Глобалниот фонд е обезбедена логистичка поддршка за одржување 

состанок на високо ниво на министрите за здравство на државите од 

Југоисточна Европа, на кој е потенцирана потребата од лидерство и отчетност 

во зголемувањето на финансиите од националните буџети за воспоставување 

одржливи програми за борбата против ХИВ и туберкулоза во овие држави. 

Преку споделување на искуствата, научените лекции и добрите практики, 

дискусиите на состанокот ја нагласија важноста на одржувањето на 

понатамошната соработка со владите од регионот, граѓанските организации, 

донаторите и мултилатералните партнери.     

Поддршка на процесот на деинституционализација 

Во 2018 година, ФООМ склучи договор со Министерството за труд и социјална 

политика и со Здружението на дефектолози на Република Македонија за 

поддршка на квалитетот на деинституционализацијата на Специјалниот завод 

Демир Капија. Обезбедена е поддршка за подготовка на индивидуални 

програми за 67 возрасни лица со интелектуална попреченост, со цел успешно 
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да го продолжат животот надвор од институцијата. Во процесот беше вклучено 

и Здружението за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ, кое 

работеше на креирање на вештините за самоопределување и 

самозастапување кај овие лица. Во почетокот на 2019 година се очекува 

извлекување на првата група штитеници од Специјалниот завод Демир Капија и 

нивно вклучување во единиците за самостојно живеење со поддршка. Освен 

тоа, во 2018 година, преку тематската програма за јавно здравје при 

Фондациите Отворено општество, ФООМ обезбеди поддршка на Здружението 

за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ за обезбедување 

одржливост на социјалното претпријатие „Ракотворби за тебе“ 

(HANDCRAFTS4U), кое обезбедува вистинска вклученост на лицата со 

интелектуална попреченост во работниот процес. 

На крајот на годината беше доделен грант на Здружението на граѓани 

Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби, со цел да се 

зајакнат семејните врски, психо-социјалните и емоционалните капацитети на 

членовите на семејствата, браќата и сестрите на децата со попреченост. 
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ЛИСТА НА ГРАНТОВИ ВО 2018 ГОДИНА 

Граѓанско учество за општествена кохезија 
ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

Румена Бужаровска  ПичПрич - вечер на раскажување женски приказни 86.393,66 

Темплум ДООЕЛ, Скопје Поддршка на интернет порталот „Окно“ за 2018 година 512.722,00 

ТРД Радио Канал77, Штип Македонија не е само Скопје 312.760,42 

ТРД ТВ Коха ДООЕЛ, Тетово Образованието на лицата со посебни потреби во Општина 

Тетово 

256.361,00 

Ромски културен и медиа центар 

„Бариканипе“, Скопје 

Запознајте ја вашата сосетка Ромка 256.361,00 

ТРД Телевизија Плус ДОО, Куманово Развој на општествена одговорност 307.633,20 

ТРД ТВ студио „Тера“ ДООЕЛ, Битола Виртуелен свет 302.505,98 

Здружение за локална демократија 

Центар на заедницата на општина 

Струга, Струга 

Зајакнување на улогата на граѓаните за активно учество во 

општеството 

393.770,50 

Здружение за унапредување и заштита 

на правата на работниците Достоинствен 

работник, Прилеп 

Проект 189 - Подобрување на работните услови на 

домашните работници во локалните заедници во Прилеп и 

Штип 

507.594,78 

Здружение на бубрежно болни граѓани 

НЕФРОН, Скопје 

Кампања за подигнување на јавната свест за 

органодарителство 

440.787,10 
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Рурална коалиција, Куманово Родовата перспектива и локалните граѓански организации 

вклучени во локалните политики за земјоделство и рурален 

развој 

432.429,73 

Национален младински совет на 

Македонија, Скопје 

Зошто Закон за млади во РМ? 508.620,22 

Здружение на граѓани Буден Театар, 

Скопје 

Мижи! Замисли промена 287.124,32 

Здружение за еднакви можности и 

меѓуетничка соработка АЛ-МА, Скопје 

Децата не прават разлика 237.903,01 

Здружение за рурален развој Локална 

акциона група Агро Лидер, Кривогаштани 

Заедно остваруваме! 208.882,94 

Центар за економски анализи - ЦЕА, 

Скопје 

Зголемување на моќта на граѓаните во нивното влијание на 

локалните политики во Општина Сопиште 

266.615,44 

Здружение Иницијатива за независен 

културен активизам ИНКА, Струга 

Заедничка платформа за култура „Култура од сите до сите“ 307.530,66 

Здружение за дислексија Ајнштајн, Скопје Транспарентна информација за дислексијата 278.664,41 

Здружение за заштита и едукација  на 

деца и млади Роми „Прогрес“, Скопје 

Здружени млади за позитивни промени 256.873,72 

Мултикултура, Тетово Преку стручното образование до вработување 252.259,22 

Аделаид Каришиќ Младите Бошњаци и локалната самоуправа 276.869,88 

Александра Милевска Танеска  Заедно се грижиме за нашата средина 307.633,20 

Хазизе Јонузи И јас имам право на достоинствен живот 307.633,20 

Сијка Пиштолова 

 

Зелена енергија - решение за иднината 235.852,12 
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Здружение на граѓани Ромаверзитас, 

Скопје 

Биди дел од заедницата - Дебатирај! 256.104,64 

ЗГ Институт за Алцхајмерова болест и 

невронаука, Скопје 

Подигнување на јавната свест за Алцхајмеровата болест и 

општествена реинтеграција на заболените и нивните 

семејства 

230.212,18 

Здружение на граѓани ЛЕГИС, Скопје Младите делуваат за солидарност 366.596,23 

Здружение на правници Легал Тинк, Штип #СтудентскиАктивизам 251.233,78 

Нела Витошевиќ Стипендија за учество на школата Директорс Лаб на Линколн 

центар театар 

221.752,27 

Установа Центар за современи 

уметности, Скопје 

Креативен/уметнички активизам 1.025.444,00 

Ангел Димитриевски Препознавање и дејствување за врсничко насилство и 

вознемирување преку театар 

256.155,91 

Југослав Спасиќ  Еко Графит Фест за поголема урбана свест 205.088,80 

Шпенди Салија Музикотерапија, психо-социјални работилници за деца со 

попреченост и нивните родители 

213.651,26 

Ѓорѓе Јовановиќ Единица за брзи артивистички интервенции 230.724,90 

Тошо Филиповски Преку таквото 2!!!! 205.088,80 

Андреј Митевски Собери ѓубре, направи Уметност 207.652,41 

Адем Сулејманоски Ленд арт и креативни акции врз оштетена инфраструктура 210.216,02 

Гоце  Стојановски Ајде да ја зачуваме автентичноста на староградската 

македонска архитектура 

171.761,87 
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Тихомир Топузовски Простори на политичка идентификација, мобилизација и 

поделби (Случај на градот Скопје) 

220.470,46 

Горан Костовски Селебрејт Лајф - Емоции за еден град 220.470,46 

Искра Димитрова Библиографија на едно дело 227.494,75 

Филип Јовановски Ослободување на Скопје - изложба и акција во јавен простор 194.834,36 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ: 12.456.734,81 

 

Граѓанското општество креира јавни политики 

ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

ЕВРОТИНК - Центар за европски 

стратегии, Скопје 

Година на шансата - низ иглени уши  3.076.332,00 

Хелсиншкиот комитет за човекови права 

на Република Македонија, Скопје 

За правда - Заедничка акција за следење на судските 

реформи и застапување за нивно спроведување 

1.281.805,00 

Транспарентност Македонија, Скопје Вклученост на Платформата во набљудување и дебатирање 

на борба против корупцијата во РМ 

1.281.702,46 

Коалиција Сексуални и здравствени 

права на маргинализирани заедници 

МАРГИНИ, Скопје 

ЗСЗД под лупа: Следење на спроведувањето на новиот Закон 

за спречување и заштита од дискриминација 

1.244.889,02 

Метаморфозис, Скопје Вистиномер.мк 1.025.444,00 

Коалиција на здруженија на граѓани 

„Сите за правично судење“, Скопје 

Набљудување на судски предмети од областа на 

организираниот криминал и корупција 

152.278,43 

ВКУПНО: 8.062.450,91 
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Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната 

администрација од страна на граѓанските организации 

ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

Здружение на млади аналитичари и 

истражувачи, ЗМАИ, Скопје 

Активности за унапредување на инфраструктурните и 

техничко-технолошките капацитети на основните училишта од 

Чешиново-Облешево и Богданци 

552.002,01 

Центар на активни граѓани АКТИВО, 

Велес 

 

Едуцирани и информирани граѓани предуслов за 

транспарентни институции 

485.776,53 

Здружение за локален развој АКЦИЈА 

ПЛУС, Ресен 

 

Ефикасни локални институции 

 

442.979,00 

Центар за одржлив развој на 

заедницата, Дебар 

Зголемување на квалитетот на јавните услуги на локално ниво 

преку имплементација на Е-услугите во општините Дебар, 

Маврово Ростуше и Центар Жупа 

538.658,53 

Здружение за истражување на пазарот 

на труд во функција на мултиетничката 

толеранција ПРОФИЦИО, Скопје 

 

Транспарентна и ефикасна локална власт - услов за развој 

 

511.295,17 

Здружение за промоција и развој на 

инклузивно општество ИНКЛУЗИВА, 

Куманово 

Пристапни и достапни - Јавни информации и услуги 

 

542.655,43 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ: 3.073.366,67 
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Меѓуетничка интеграција во образованието 

ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

ООУ „Ј.Х. Песталоци“, Скопје Награда во дидактички и други материјали и опрема за 

училиштето во кое работи првонаградениот одделенски 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси“ 

50.000,00 

ОУ „Григор Прличев“, Охрид Награда во дидактички и други материјали и опрема за 

училиштето во кое работи второнаградениот одделенски 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси“ 

40.000,00 

ООУ „Рајко Жинзифов“, Горно Оризари, 

Велес 

Награда во дидактички и др. материјали и опрема за 

училиштето во кое работи третонаградениот одделенски 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси”  

30.000,00 

ООУ „Кузман Јосифовски Питу“, Кичево Награда во дидактички и др. материјали и опрема за 

училиштето во кое работи првонаградениот предметен 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси”  

50.000,00 

ООУ „Јан Амос Коменски“, Скопје Награда во дидактички и др. материјали и опрема за 

училиштето во кое работи второнаградениот предметен 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси” 

40.000,00 

ООУ „7-ми Марси“, Липково Награда во дидактички и др. материјали и опрема за 

училиштето во кое работи третонаградениот предметен 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси” 

30.000,00 
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СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“, 

Битола 

Награда во дидактички и др. материјали и опрема за 

училиштето во кое работи првонаградениот средношколски 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси” 

50.000,00 

СОУ „Никола Карев“, Струмица Награда во дидактички и др. материјали и опрема за 

училиштето во кое работи третонаградениот средношколски 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси” 

30.000,00 

СУГС „Орце Николов“, Скопје Награда во дидактички и други материјали и опрема за 

училиштето во кое работи второнаградениот средношколски 

наставник на повикот „Успешни наставници за добри наставни 

пракси” 

40.000,00 

Здружение за поддршка на деца и 

млади со различности СИНАТА ПТИЦА, 

Скопје 

До инклузивност со соработка 256.361,00 

Здружение за едукација и развој на 

лица со пречки во развојот Еднаквост, 

Струмица 

Инклузијата не е илузија 254.822,83 

Дендо Вас, Центар за образовна 

поддршка, Скопје 

Образование за сите 256.361,00 

Центар за поддршка на лица со 

интелектуална попреченост ПОРАКА 

Велес, Велес 

Другаруваме, спознаваме, учиме, напредуваме 256.053,37 

ОУ Браќа Рамиз и Хамид, Скопје Ода на радоста 205.088,80 

ПОУ Дитуриа, Скопје 

 

Зелен Сарај наш, е нај, нај! 205.088,80 

ООУ Рајко  Жинзифов, Горно Оризари, 

Велес 

Растеме заедно 199.038,68 
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ООУ Светозар Марковиќ, с. Старо 

Нагоричане 

Не еден до друг - еден со друг 200.628,12 

ООУ Ванчо Прке, Делчево Учење и запознавање преку заедничко дружење во современи 

услови 

138.434,94 

ООУ Петар Здравковски Пенко, Скопје Врсничко насилство - булинг 204.576,08 

ООУ Васил Главинов, Велес Социјална кохезија - клуч на успех 204.986,26 

ООУ Мурат Лабуништи, с. Лабуништа Заедно можеме повеќе 205.088,80 

ООУ Страшо Пинџур, с. Јосифово Градиме училиште во кое сплотени постигнуваме повисоки 

цели 

164.840,12 

ООУ Мите Богоевски, Ресен Среќни деца, задоволни родители, функционално училиште 203.704,45 

Фондација за образовни и културни 

иницијативи „Чекор по чекор”, Скопје 

Административна и програмска поддршка 1.281.805,00 

Фондација за образовни и културни 

иницијативи „Чекор по чекор“, Скопје 

Заедници за учење 1.025.444,00 

Здружение на граѓани „Младински 

образовен форум”, Скопје 

Студентски домови без корупција 2.589.246,10 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ: 8.211.568,35 

 

Граѓаните за иднината 

ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

Установа Центар за современи 

уметности, Скопје 

Урбани акции за ЗАЧЕКОРИ НАПРЕД 430.686,48 
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Рурална коалиција, Куманово Македонскиот аграр на патот кон заедничка земјоделска 

политика на ЕУ - предизвици и можности 

264.051,83 

НВО Инфоцентар, Скопје ЕУрека 650.644,22 

ХЕРА - Асоцијација за здравствена 

едукација и истражување, Скопје 

Граѓаните за иднината 161.507,43 

Хелсиншкиот комитет за човекови права 

на Република Македонија, Скопје 

Придобивките од пристапувањето во Европската Унија 501.288,30 

Здружение за еманципација, 

солидарност и еднаквост на жените - 

ЕСЕ, Скопје 

Придобивките за РМ од членство во ЕУ по однос на здравјето, 

здравствената заштита на граѓаните и по однос на инклузија 

на Ромите 

179.452,70 

Цивил - Центар за слобода, Скопје ДА, за европска иднина 512.722,00 

Здружение на граѓани „Младински 

образовен форум“, Скопје 

Младинска кампања МИСЛИ на ГЛАС 501.954,84 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ: 3.202.307,80 

 

 

Мрежна стратегија за правно зајакнување 
ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

НВО КХАМ, Делчево Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската 

заедница  

5.524.066,83 

ИРИЗ - Иницијатива за развој и инклузија 

на заедниците, Скопје 

Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската 

заедница 

3.691.598,40 

Национален ромски центар, Куманово Унапредување на здравствената заштита за Ромките  2.819.971,00 
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Романо Чачипе, Скопје Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската 

заедница 

1.583.131,72 

 

НВО КХАМ, Делчево Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

256.361,00 

Здружение за еманципација, 

солидарност и еднаквост на жените - 

ЕСЕ, Скопје 

Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

99.621,88 

Хелсиншкиот комитет за човекови права 

на Република Македонија, Скопје 

Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

153.816,60 

Здружение Избор, Струмица Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

76.908,30 

ХОПС - Опции за здрав живот Скопје Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

97.929,90 

ИРИЗ - Иницијатива за развој и инклузија 

на заедниците, Скопје 

Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

127.872,87 

Македонско здружение на млади 

правници, Скопје 

Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

122.540,56 

ХЕРА - Асоцијација за здравствена 

едукација и истражување, Скопје 

Примена на иновативни начини за финансирање на 

активности за правно зајакнување  

153.816,60 

Правен факултет „Јустинијан Први“, 

Скопје 

Правна клиника за ранливи групи 1.006.473,29 

Македонско здружение на млади 

правници, Скопје 

Унапредување на про боно правна помош и алтернативните 

начини на решавање на споровите во РМ  

1.132.295,26 

Асоцијација за демократски развој на 

Ромите „СОНЦЕ“, Тетово 

Унапредување на локални политики за обезбедување на 

пристап до правда 

2.077.754,63 

Здружение за еманципација, 

солидарност и еднаквост на жените - 

ЕСЕ, Скопје 

Стандардизирање и одржливост на обезбедување на 

различни видови на бесплатна правна помош  

2.002.948,49 
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Национален ромски центар, Куманово Пристап до правда во Македонија 637.723,62 

Младински културен центар, Битола Пристап до правда во Македонија 516.311,05 

Хелсиншкиот комитет за човекови права 

на Република Македонија, Скопје 

Пристап до правда во Македонија 700.019,35 

Здружение Избор, Струмица Пристап до правда во Македонија 369.159,84 

ЕХО - Едукативно-хуманитарна 

организација, Штип 

Пристап до правда во Македонија 371.467,09 

Хелсиншкиот комитет за човекови права 

на Република Македонија, Скопје 

Правно зајакнување на текстилните работници за 

самозастапување  

2.050.888,00 

Коалиција Сексуални и здравствени 

права на маргинализирани заедници 

МАРГИНИ, Скопје 

Преточување на Цел 16.3 од глобалните цели на ООН за 

одржлив развој на национално ниво 

1.347.946,14 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ: 26.920.622,42 

 

Младинска ангажираност  
ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

Здружение на граѓани „Младински 

образовен форум“, Скопје 

Младинска ангажираност 5.127.220,00 

Младинска Асоцијација ИМКА, Битола Програма за развој на млади ГЛОУ и УМЛП 475.447,11 

НВО Граѓански развој - ГР, Липково, 

Куманово 

Да ги тргнеме маските. Нашите лица се прекрасни 512.209,28 

Здружение за волонтеризам Без расправање 502.467,56 
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Волонтерски центар, Кисела Вода 

Пактис Здружение Центар за стратегии и 

развој, Прилеп 

Активирај се против омразата и лажните вести 507.082,06 

Здружение за дислексија АЈНШТАЈН, 

Скопје 

Право на говор НЕ е право на говор на омраза 512.670,73 

Сојуз на извидници на Македонија, 

Скопје 

Градење на културни мостови помеѓу младите од источна и 

западна Македонија 

510.671,11 

Прв скопски извиднички одред, Скопје Меѓукултурен дијалог во движење 405.050,38 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ: 8.552.818,23 

 

 

Здравствени политики базирани на права  
ГРАНТИСТ НАМЕНА ИЗНОС НА 

ГРАНТОТ ВО 

ДЕНАРИ 

Фондација ИДЕА Југоисточна Европа, 

Скопје 

Менување на наративите за Ромите во здравствените 

институции 

1.507.402,68 

ХЕРА - Асоцијација за здравствена 

едукација и истражување, Скопје 

Менување на наративите за Ромите во здравствените 

институции 

1.538.166,00 

Асоцијација за демократски развој на 

Ромите „СОНЦЕ“, Тетово 

Менување на наративите за Ромите во здравствените 

институции 

1.522.784,34 

Здружение на просветни работници за 

заштита на правата на жените и децата 

- ЛИЛ, Скопје 

Менување на наративите за Ромите во здравствените 

институции 

1.281.805,00 

НВО КХАМ, Делчево Менување на наративите за Ромите во здравствените 

институции 

1.504.839,07 

Национален ромски центар, Куманово Менување на наративите за Ромите во здравствените 

институции 

1.248.478,07 
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Ресурсен центар на родители на деца 

со посебни потреби, Скопје 

Психолошка поддршка на семејствата со деца со посебни 

потреби и сиблинзи 

461.449,80 

Коалиција Сексуални и здравствени 

права на маргинализирани заедници 

МАРГИНИ, Скопје 

Унапредување на сексуалните и здравствените права на 

маргинализираните заедници  

4.984.580,74 

Здружение за еманципација, 

солидарност и еднаквост на жените - 

ЕСЕ, Скопје 

Институционална поддршка за ЕСЕ 17.176.187,00 

ХОПС - Опции за здрав живот Скопје 

 

Институционална поддршка за ХОПС 7.562.649,50 

ХОПС - Опции за здрав живот Скопје Мониторинг на спроведувањето на превентивните програми за 

унапредувањето на здравјето на лицата кои користат дроги  

5.639.942,00 

Здружение за поддршка на лица со 

посебни потреби СОЛЕМ, Скопје, 

Скопје 

Ракотворби за вас 3.076.332,00 

Здружение за поддршка на 

маргинализирани работници СТАР-

СТАР, Скопје 

Јакнење на организациски капацитети на СТАР-СТАР 1.794.527,00 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ: 49.299.143,20 

 

 

 

ВКУПНО ЗА ГРАНТОВИ ВО 2018 ГОДИНА: 119.779.012,39 ДЕНАРИ 
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Фондација Отворено општество 

– Македонија 

Бул. Јане Сандански 111,  

п. фах 378, 1000 Скопје  

Телефон за контакт:  

+389 2 2444 488 

Е-адреса: fosm@fosm.mk 

 

 


