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ПРЕДГОВОР 



Фондацијата Отворено опште-

ство одбележува 25 години од 

своето постоење во Република 

Македонија.

Повеќе од умесно би било денес, кога веќе 

одамна е зад нас, според зборовите на 

Пастернак, „тој див ѕвер, дваесеттиот век“, 

уште еднаш да се потсетиме што е тоа што 

стои зад името отворено општество, зад 

илјадниците појави, форми, активности, 

зад ликовите на луѓето и на институциите 

кои во текот на последните дваесет и пет 

години учествувале на кој било начин во 

дифузните состојби што се поврзуваат со 

ова име и, особено, на оние кои напорно 

работеле тоа име, сепак, да ја изразува 

својата суштина наспроти бучавата на сите 

поминати денови во овие години.

Поимот отворено општество за првпат се 

спомнува во книгата на Анри Бергсон Двата 

извора на моралот и религијата (1932), во 

која францускиот филозоф, анализирајќи 

ја дистинкцијата помеѓу поимањето на 

затвореното и отвореното општество, се 

потпира на претпоставката за општестве-

ниот притисок на одговорноста: обврските 

опфатени во општествата се, всушност, 

обврски кон Човештвото и човечноста, 

имено, во една заедница да бидат вклуче-

ни, а не исклучени, различните индивидуи 

и посебности, отворени кон прогресот, што 

ќе рече, отворени и кон една нова, растеч-

ка моралност. 

Концептот за отворено општество, како 

што е познато, е роден во академскиот 

свет, во книгата на еминентниот филозоф 

Карл Попер, Отвореното општество и него-

вите непријатели (1945). Под притисокот 

на жестоките промени на европската 

историска сцена по присоединувањето на 

Австрија кон Третиот рајх и по деваста-

цијата предизвикана од Втората светска 

војна, Попер ја насочува својата социјал-

на и политичка филозофија кон критика 



08

на тоталитарното општество. Оттука, визијата на 

Попер за отвореното општество се гради на тезите 

дека човековото знаење не е вечно и непромен-

ливо туку провизорно и нецелосно; тоа треба да 

биде секогаш отворено кон подобрување, исто 

како што општеството треба да се отвори кон 

новата, растечка моралност која, пак, подразбира 

културен и религиозен плурализам и која смета на 

постојаната несигурност и динамизам на отворе-

ната промена.

Со сигурност може да се каже дека на идеите на 

Попер, животот и реалните димензии им ги дава 

неговиот некогашен ученик, филантропот Џорџ 

Сорос, кој огромен дел од своето богатство го 

вложува во повеќедеценискиот напор, во безвред-

ниот свет на суровите факти да го влее светот на 

вредностите кои произлегуваат од човековиот ум. 

Џорџ Сорос е човекот кој многу добро ги знае лек-

циите на Попер: на нашето постоење во светот му 

ја должиме нашата рационалност, му ја должиме 

практиката на критичкото и самокритичкото раз-

мислување и дејствувањето. Нему му ја должиме 

врската со нашата работа, способноста да ги мери-

ме нашите резултати, можноста да се здобиеме со 

поголемо знаење, да ги развиеме нашите таленти, 

да растеме и настануваме и, конечно, нему му ја 

должиме способноста да ги надминеме нашите 
можности. Она што Попер го развива во теорија-
та, Џорџ Сорос го отелотворува во практиката: и 
покрај сите противречности на мигот, и покрај 
последиците на инертното дејствување на светот 
врз нас, нашите дела, слично како и нашите деца и 
нашите визии, стануваат независни од нас, но пак 
ни се враќаат како отворена можност – одново да 
научиме и одново да придонесеме за светот.

Фондацијата Отворено општество – Македонија, 
му се допаѓало тоа некому или не, од почетоците 
на своето институционално постоење во нашата 
држава чекори токму по овој пат и од него никогаш 
не скршнала. Со сувиот јазик на формалноста би 
можело, по илјадити пат, да се повтори следново: 

„Со средствата со кои располага, Фондацијата 
Отворено општество имплементира широк спек-
тар активности кои се стремат кон промовирање 



на отвореното општество преку обликување вла-
дини политики и поддржување на образованието, 
медиумите, јавното здравство, човековите права, 
женските права, правата на маргинализираните 
заедници, како и социјалните, правните и економ-

ските реформи.“

Она што помалку се знае, или можеби воопшто не 

се знае, е дека зад таа сува и, за жал, обезличена 

формулација која треба да го опфати корпусот на 

дејствување на ФООМ и која во последниот пери-

од во нашата средина предизвикуваше помалку 

рамнодушност, а повеќе негативизам и потреба 

за анихилација, стои една голема борба на идеи, 

навистина стојат луѓе кои суштински веруваат во 

несигурната и ризична, но можна и потребна отво-

реност на заедниците.

ФООМ со сите свои лица во текот на овие 25 

години, дури и со најпротивречните и најкритику-

ваните, сведочи за тоа како нужно мора да изгледа 

хуманизмот во дваесет и првиот век. Тој не може 

да биде теорија затворена помеѓу кориците на 

некаква книга. За него не постои привилегирана и 

јасно омеѓена сфера. Тој е осуден да биде прагма-

тичен, а со тоа да изгледа и противречен, но таква 

е и единствената можна слика на хуманизмот во 

акција во овој бескрајно променлив свет. 

Оттука, оној што барем малку се зафатил со 

пеколната, но и благородна задача да го менува 

опкружувањето, да помогне онаму каде што е 

најпотребно, да го поттурне напред хоризонтот, но 

не според себеси, туку според критериумите на 

растечкото човештво кое, сепак, во идеална смис-

ла може да го допре плурализмот на можности 

– тој ќе биде секогаш изненаден од неочекува-

ната среќа на своите, само понекогаш успешни, а 

повеќепати кревки – обиди.

април, 2018

Маја Бојаџиевска  

Претседателка на Управен одбор
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БЛАГОДАРНОСТ

По повод одбележувањето на 25-годишни-

ната на Фондацијата Отворено општество 

– Македонија (ФООМ), во името на сите вра-

ботени во Фондацијата и во мое лично име сакам 

да им изразам длабока почит и благодарност на 

сите оние кои придонесоа денес да го славиме 

овој значаен јубилеј.

Сакам да им оддадам посебно признание на сите 

поранешни и сегашни членови на Управниот одбор 

за нивниот придонес и лидерство стратешки да ги 

определуваат правците на дејствување и позици-

онирање на Фондацијата во сите овие изминати 

25 години. Особено сакам да им се заблагодарам 

на членовите на Управниот одбор и на претседа-

телката Маја Бојаџиевска кои бескомпромисно и 

несебично застанаа заедно со сите нас, вработени-

те, во одбрана на Фондацијата кога беше најтешко 

и кога под нападите на Владата предводена од 

ВМРО-ДПМНЕ во 2017 година, постоењето на ФООМ 

за малку и да беше доведено под прашање. 

Посебна гордост на ФООМ се сите нејзини врабо-

тени кои вложија значаен дел од својот работен 

век и кои со огромен ентузијазам, посветеност 

и професионалност го промовираат отвореното 

општество и неговите вредности, нешто во што 

длабоко веруваат. Во оваа пригода сакам да упа-

там неизмерна благодарност до сите мои постари 

и помлади колеги со кои отворено разговараме и 

внимателно се слушаме, меѓусебно се инспирира-

ме, учиме едни од други, заеднички ги решаваме 

проблемите и се радуваме на успесите.

Длабока благодарност упатувам до поранешниот 

извршен директор, Владимир Милчин, кој пред 25 

години ја започна приказната и кој до 1 јули 2015 

година ја раководеше канцеларијата на ФООМ со 

знаење, инстинкт и пожртвуваност кои оставија 

белег во историјата на Фондациите Отворено 

општество и особено во историјата на Фондација-

та во Македонија.

Нашите партнери и грантисти од граѓанското 

општество и нивните заложби за вредностите на 

отвореното општество во Македонија е она без 

кое не е можно да се замислат успесите на Фон-

дацијата во работата со граѓаните, зајакнувањето 



на маргинализираните заедници, обезбедувањето 

правна помош, реформирањето на политиките и 

институциите, граѓанските акции кои повикуваа 

на мир, соживот, почитување на човековите права, 

владеење на правото и справување со корупцијата. 

Им се заблагодарувам и на сите институции во 

Република Македонија од законодавната, из-

вршната, судската и локалната власт со кои сме 

соработувале и сме ги поддржувале и со кои со-

работуваме денес, а кои покажале и покажуваат 

отвореност и ангажман за реформи на системот, 

за подобрување на квалитетот на образованието и 

на јавното здравство, за демократско управување 

и вклучување на граѓанското општество во креи-

рањето политики и тогаш кога постојат разлики во 

ставовите, за заштита на правата на сите граѓани, 

и кои промовираат владеење на правото и правда 

за сите. 

Изразувам искрена благодарност до сите ко-

леги од големото семејство на Фондациите 

Отворено општество низ светот, кои несебично 

ја поддржуваат работата на ФООМ и ни помагаат 

отвореното општество да стане реалност во Ма-

кедонија. Многумина од нив, од основањето до 

денес, работеле и работат рамо до рамо со нас и 

го поддржуваат функционирањето, развојот и оп-

стојувањето на ФООМ.

На крајот, посебно сакам да им се заблагодарам 

на сите меѓународни донатори и партнери кои ги 

препознаа стратешките определби и внатрешни-

те капацитети на ФООМ во различни периоди од 

оваа 25-годишна историја и ја понудија својата 

финансиска поддршка и соработка за заеднички 

да одговориме на предизвиците и можностите во 

општеството, и тоа во образованието, развојот на 

граѓанското општество, поддршката на децентра-

лизацијата и локалната демократија, владеењето 

на правото и демократизацијата воопшто.

април, 2018

Фани Каранфилова-Пановска 

Извршна директорка
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1992-1993:  
СОРОС И НЕГОВАТА 
ФОНДАЦИЈА ДОАЃААТ 
ВО МАКЕДОНИЈА



Во Република Македонија, единстве-

ната од поранешните југосло венски 

републики што својата независност 

ја оствари без војна, филантропската 

дејност на Џорџ Сорос беше речиси непо-

зната. На малкумина им беше позната 

и филозофијата на Карл Попер, како и 

неговата книга Отвореното општество и 

неговите непријатели, во која тврди дека 

нема филозофија или идеологија која е 

врвен арбитер на вистината и дека опште-

ствата можат да цутат само доколку дозво-

лат демократско владеење, слобода на 

изразувањето и почитување на човековите 

права. Неговиот следбеник Џорџ Сорос 

сакаше да помогне при транзицијата на 

еднопартиските општества кон општества 

во кои никој нема да има монопол на 

вистината.

Владимир Милчин, идниот извршен дирек-

тор на идната Соросова фондација во 

Македонија, првпат слушна за Џорџ Сорос 

на конференцијатa на меѓународната 

невладина организација Хелсиншки пар-

ламент на граѓаните во Прага, есента 1991 

година. Тоа се совпадна со формирањето 

на Соросовата фондација за Југославија, 

што беше резултат на договорот меѓу Џорџ 

Сорос и последниот сојузен премиер, Анте 

Марковиќ. Членовите на Советот на оваа 

фондација, меѓу кои беше и Милчин, беа 

критички интелектуалци од сите републи-

ки и покраини на СФРЈ, активни учесници 

во студентските протести во 1968 година 

и во првата југословенска невладина 

организација Здружение за југословенска 

демократска иницијатива (УЈДИ). Соросо-

вата фондација за Југославија немаше долг 

живот поради административните пречки 

што ги создаваше режимот на Милошевиќ, 

кој веќе ја имаше во свои раце целата 

власт во Србија. 

Годината 1992 започна оптимистички за 

Македонија. На 15 јануари, Арбитражната 

комисија на Европската заедница на чело 

со претседателот на Уставниот суд на 

Франција, Робер Бадентер, соопшти дека 

од сите поранешни југословенски репу-

блики само Словенија и Македонија ги 

исполнуваат сите услови за меѓународно 

признавање. 

Пролетта, три дена пред да избувне војната 

во Сараево, Милчин ја посети Соросовата 

канцеларија во Њујорк и тогаш му беше 

соопштено дека Сорос одлучил да фор-

мира свои фондации во поранешните 

југословенски републики. 
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14На 27 јуни, Европската заедница усвои Декларација 

за поранешна Југославија во која побара Репу-

блика Македонија да го промени името (односно, 

името да не го содржи зборот Македонија). Тоа не 

го премисли Сорос, па во јули Милчин доби пол-

номошно да ја регистрира Соросовата фондација 

во Македонија. На 15 септември, само една година 

по прогласувањето на независноста на Република 

Македонија, фондацијата беше регистрирана како 

претставништво на странско правно лице. Првото 

име на фондацијата беше Фонд отворено опште-

ство – Скопје. 

Во септември истата година, во Сандански, 

Бугарија, беше одржан собир на сите Соросови 

фондации. Фондот отворено општество – Скопје го 

претставуваа извршниот директор Милчин, адми-

нистративниот директор Аљоша Руси и членката 

на Советот Анета Маркоска Чубриновска. 

„Сорос побара итно да појдеме во неговиот 

хотелски апартман јас и директорите на веќе 

основаните фондации на СР Југославија, 

Словенија и Хрватска, Соња Лихт, Растко 

Мочник и Жарко Пуховски, како и Бека Вучо, 

одговорна за Соросовите фондации во 

бивша Југославија. Сорос ни соопшти дека 

бугарскиот премиер Филип Димитров, со 

кого се разминавме пред влезот во апарт-

манот, го предупредил дека фондацијата во 

Македонија ќе падне во рацете на србо-

фили и криптокомунисти. Но, моите колеги 

аргументирано го отфрлија непоткрепеното 

обвинување, по што јас, Аљоша и Анета 

заминавме дома за да ја подготвиме посета-

та на Сорос, кој по два дни долета во Скопје“, 

си спомнува Милчин.

По срдечната средба со претседателот Глигоров, 

Сорос имаше и работна средба со премиерот 

Црвенковски. Потоа Сорос се запозна со 11-те 

членови на првиот Совет на фондацијата со кој 

претседаваше д-р Ратка Куљан, тогаш директорка 

на Гинеколошката болница во Чаир. Составот на 

Советот му се допадна на Сорос поради професи-

оналната, етничката и политичката разновидност. 

На крајот на посетата, Сорос одржа конференција 

за печат на која изјави дека разбира колку ни е 

важно името и дека се согласува неговата фон-

дација да се пререгистрира како Фонд отворено 

општество – Македонија, што се случи на 2 ноемв-

ри 1992 година. Видно задоволен од посетата, пред 

да влезе во авионот, Сорос му соопшти на Милчин 

дека одлучил фондацијата да ги почне активности-

те со буџет од еден и пол милион долари. 

Советот на фондацијата немаше време да изготви 

стратегија за 1993 година, но премостувањето 

на изолацијата во која се најдоа граѓаните на 

Македонија се наметна како итен приоритет. Тоа 

премостување беше овозможено со отворањето 

на образовните и научните институции, основани 

од Сорос или поддржани од него, за македонските 

граѓани, како и со вклучувањето на Македонија 

во регионалните програми обликувани од кан-

целариите на Соросовата фондациска мрежа во 

Будимпешта и Њујорк. Во последниот квартал 

од 1992 година и во првиот квартал од 1993 годи-

на, македонските медиуми беа преплавени со 



конкурси. На 8 октомври беше објавен повикот 

на Централноевропскиот универзитет (ЦЕУ) за 

индивидуални и групни истражувачки проекти во 

општествените и хуманистичките науки во рам-

ките на Регионалната истражувачка шема, а на 

29 октомври се појави огласот на Американскиот 

универзитет во Благоевград (АУБГ) за 10 четири-

годишни стипендии. На 5 ноември беше објавен 

конкурсот на ЦЕУ за едногодишни постдиплом-

ски студии, а на 9 ноември се појави конкурсот 

на ЦЕУ за запишување постдипломски студии во 

следните области: европски студии, економија, 

историја, историја на уметноста, правни студии, 

политички науки, науки за животната средина, 

средновековни студии, општество и политика. На 

31 декември, фондацијата го објави конкурсот за 

индивидуални стипендии за учество на меѓуна-

родни стручни собири од науката и културата и 

за студиски патувања и престои во траење од две 

до дванаесет недели, како и конкурсот за инсти-

туционални истражувачки стипендии од областа 

на економијата, правото, социологијата, филозо-

фијата, психологијата, културата, архитектурата 

и животната средина: „Основната намера е пот-

тикнување на науката и културата во Македонија 

за нивно интегрирање во европските и светските 

Прва посета на Џорџ Сорос 
и средба со премиерот 
Бранко Црвенковски ↓
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16духовни вредности, што повратно би влијаело врз 

изградбата на Македонија како граѓанска, правна 

и демократска држава и врз развојот на свеста за 

вредностите на отвореното општество“, пишуваше 

во објавата на конкурсот за институционалните 

стипендии. На 8 јануари 1993 година беше објавен 

конкурсот на прашкиот Карлов универзитет за 

докторски студии по економија, а на 13 февруа-

ри – конкурсот за учество на млади правници и 

адвокати на летниот семинар Раѓање на свеста за 

правата 1993 организиран од Универзитетот Колум-

бија и будимпештанската фондација Демократија 

по комунизмот. На 5 март беше објавен конкурсот 

на регионалната програма АртсЛинк за стипендии 

за престој на млади уметници и менаџери во САД 

и кооперативни проекти со американски уметници 

во странство, а на 25 март – конкурсот за триме-

сечна обука во медицински центри во САД во 

следниве области: анестезиологија, кардиологија, 

ургентна медицина, акушерство и гинекологија, 

детска хирургија, општа медицина и ултразвук.

Фондацијата констатира дека недоволното позна-

вање на англискиот јазик претставува хендикеп 

за многу кандидати и веќе на 19 март го најави 

летниот семинар за професори по англиски јазик 

од центрите за странски јазици и од приватните 

школи за англиски јазик во Македонија. 

Веста за отворањето на фондацијата и можностите 

што ги нудеа првите конкурси предизвикаа голем 

интерес кај граѓаните на сиромашната, непризна-

ена и изолирана држава чија северна граница 

беше строго контролирана поради санкциите на 

ОН врз СР Југославија, а приемот на Република 

Македонија во ОН, ЕУ, НАТО и другите меѓународни 

организации беше блокиран од Република Грција, 

која тврдеше дека соседната држава претставува 

закана за неа и за Балканот. 

На 22 февруари 1993 година, фондацијата беше 

пререгистрирана како Институт отворено опште-

ство – Македонија (ИООМ).

Во март беше објавен повик за идеи за кампањата 

ЗАЕДНО ДО НАДЕЖТА: „Живееме во немирни вре-

миња. Има ли НАДЕЖ? Ако верувате дека можеме 

да ја побараме ЗАЕДНО, ако верувате дека Маке-

донија може да биде пресвртница во лудилото што 

нè опкружува, ако верувате дека мирот има шанса 

во Македонија...“ Но, единствената опиплива надеж 

за граѓаните тогаш беа најавените програми на 

ИООМ и на Соросовата фондациска мрежа. Тие 

ги надминуваа не само новосоздадените граници 

меѓу поранешните југословенски републики, туку 

ги надминуваа и балканските граници. 

Фондацијата се зафати и со најжешкиот костен и 

ја отвори програмата Македонско-грчка размена 

за да го поттикне дијалогот на граѓанските опште-

ства (новинари, активисти и интелектуалци) од 

двете соседни земји. 

На 6 април 1992 година почна војната во Босна. 

Во месеците што следеа, стотици илјади босански 

граѓани од сите етнички и верски заедници ги 

напуштија своите домови и побараа привремено 

или трајно засолниште во поранешните југосло-

венски републики. Во Македонија се засолнија и 

воени обврзници од Србија и Хрватска кои успе-

але да го избегнат присилното мобилизирање во 

„Живееме во немирни 

времиња. Има ли НАДЕЖ? 

Ако верувате дека 

можеме да ја побараме 

ЗАЕДНО, ако верувате 

дека Македонија може 

да биде пресвртница 

во лудилото што нè 

опкружува, ако верувате 

дека мирот има шанса 

во Македонија...“ Но, 

единствената опиплива 

надеж за граѓаните тогаш 

беа најавените програми 

на ИООМ и на Соросовата 

фондациска мрежа. 



завојуваните армии и парамилитарни единици. Беа 

сместени кај свои роднини и пријатели. 

За да ја олесни состојбата во која се најдоа расе-

лените граѓани на Босна и Херцеговина, но и за да 

го намали товарот на државите кои ги прифатија 

бегалците, Сорос набргу издвои посебен фонд од 

10 милиони долари кои беа дистрибуирани преку 

фондациите во Хрватска, Србија и Македонија. 

Претставништвото на Соросовата хуманитарна 

фондација во Македонија беше регистрирано на 

2 февруари 1993 година. За бегалците од Босна и 

Херцеговина беа обезбедени стипендии за шко-

лување и хуманитарни пакети, а во бегалските 

кампови „Чичино Село“ и „Даре Бомбол“ почна да 

функционира Центарот за кризни состојби за деца 

и млади.

На 7 јануари 1993 година, сите медиуми го објавија 

текстот на обраќањето на Сорос до Собранието 

на Република Македонија. Беше предвидено 

Сорос лично да им се обрати на пратениците, но 

мразот на аеродромската писта го оневозможи 

слетувањето, па обраќањето беше факсирано до 

претседателот на Собранието, Стојан Андов, за да 

им се достави на пратениците: 

„Сакав да дојдам во Скопје за да ѝ дадам на 

Владата на Македонија заем од 25 милиони 

американски долари. Со парите ќе може 

да се набави нафта и да се покријат други 

потреби во периодот до признавањето на 

Македонија од Обединетите нации, Соеди-

нетите Американски Држави и Европската 

заедница. Тоа е т.н. премостувачки заем 

што треба да ѝ овозможи на Македонија да 

опстане сè додека не биде во можност да 

добива финансии од Меѓународниот монета-

рен фонд и од Светската банка.

Јас не сум Македонец. Немам никакви 

деловни врски со Македонија, ниту пак имам 

намера да воспоставам. Во Македонија имам 

фондација – Фондот отворено општество на 

Македонија, исто како што имам фондации 

и во 17 други посткомунистички земји. Овој 

заем го давам само и единствено затоа што 

мислам дека опстанокот на Македонија како 

мултиетничко и отворено општество претста-

вува витален интерес за Европа и за целиот 

свет. 

Знам дека е ова невообичаено. Премо-

стувачки заеми обично даваат влади, а не 

поединци. Јас го правам ова за да го свртам 

вниманието на светот кон немоќта на владите 

да дејствуваат. Пред сè, мислам на владите на 

земјите од Европската заедница и на владата 

на САД. Европската заедница е блокирана од 

Грција. Во Соединетите Американски Држави 

се случува промена на власта. Јас знам дека 

грчкото лоби има големо влијание во САД, 

но се надевам дека Клинтоновата админи-

страција нема да биде под влијание на тоа 

лоби. Се надевам дека грчката заедница во 

САД ќе биде доволно мудра да не лобира 

против признавањето на Македонија. Зашто, 

Грција греши кога се противставува на 

признавањето на Македонија, а Европската 

заедница тешко греши дозволувајќи си да 

биде блокирана од Грција.
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18Македонија претставува мултиетничка 

заедница. Југославија ја растргнаа етнички 

конфликти. Светот е вџашен од политиката на 

етничко чистење што ја спроведува режимот 

на Милошевиќ. На светот му е одбивна поми-

слата дека ќе треба воено да интервенира. 

Зошто не би можел да дејствува пред да 

избувне конфликт?

Македонија има демократска влада составе-

на како коалиција од умерени Македонци и 

Албанци кои сакаат да живеат заедно. Таа е 

загрозена од сите страни. Екстремисти има 

и на македонската и на албанската страна. 

Режимот на Милошевиќ посакува проблеми 

во Македонија за да го пренасочи внимани-

ето на светот од ситуацијата во Босна и во 

Косово. По сè изгледа дека Грција се противи 

на опстанокот на самостојна Македонија во 

кој и да е облик или форма. Грција ја запе-

чати границата и ја блокира испораката на 

нафта. Кога пред две недели регионалната 

директорка на мојата фондација го посети 

Скопје, јавните згради беа без греење. На 

инсистирање од Европската заедница блока-

дата беше прекината, но ситуацијата сè уште 

е критична. Во Скопје се случија безредија 

во кои имаше жртви. Економските тешкотии 

ги зголемуваат етничките тензии. Ако избувне Џорџ Сорос на состанок 
со првиот Совет на 

Фондацијата ↓



конфликт, веројатно ќе бидат вовлечени и 

соседните земји – Албанија, Бугарија, Грција, 

Турција. Југославија можеби не сака да биде 

вовлечена, но не знам што ќе се случи на 

Косово. Тешко ќе биде да се одбегне општ 

пожар. 

Меѓутоа, доколку умерената мултиетничка 

влада успее да го одржи мирот во Македо-

нија, тоа ќе ги зголеми шансите за мирно 

разрешување на ситуацијата во целиот реги-

он. Македонија ја заслужува целата можна 

поддршка. Токму затоа го дадов премосту-

вачкиот заем и токму затоа сакав да дојдам 

во Скопје и да ви се обратам.

Свесен сум за контроверзијата околу името 

Македонија. Не можам да тврдам дека ми 

е позната целата историја што му претходи 

на спорот, бидејќи е многу комплицирана, но 

веројатно е и добро што е така, зашто позна-

вањето на историјата ќе ме обврзеше да 

заземам страна, а вака можам да ја задржам 

перспективата што се губи кога премногу се 

навлегува во детали. Дозволете ми да кажам 

како изгледа тоа гледано однадвор. 

Јас, едноставно, не разбирам како може 

Грција легитимно да приговара на името 

Македонија, кога Македонија е географски 

поим кој прецизно означува каде се наоѓа 

вашата земја. Познато е дека името отвора 

сериозни проблеми зашто, како географски 

поим, исто така покрива дел од Грција. Згора 

на тоа, тоа не е само географски поим, туку 

и име на еден етнос од словенско потекло 

– Македонците. Колку што мене ми е познато, 

тоа е единственото име со кое тие можат да 

се означуваат себеси доколку сакаат да се 

разграничат од други етникуми од словенско 

потекло. Проблемот е што истиот етнос е при-

сутен и во Бугарија и во Грција. Некогаш тој 

претставувал мнозинство во делови од грчка 

Македонија, но Грција спроведува политика 

на асимилација уште од дваесеттите години 

на овој век, така што бројно тој е значи-

телно намален. Какви се сегашните бројки 

зависи од тоа кој брои. Едно е сигурно: има 

многу Македонци со долго паметење кои 

се погодени од асимилаторската политика 

спроведувана од Грција. Има Македонци 

кои сè уште сонуваат за голема Македонија 

која би вклучила делови од Грција и тие го 

сочинуваат јадрото на главната опозициска 

партија ВМРО-ДПМНЕ. Токму тоа ја загрижу-

ва Грција. Македонската влада ги даде сите 

можни гаранции дека нема територијални 

претензии кон Грција, но тоа се чини не ги 

задоволува Грците. Има многу Грци со долго 

паметење кои се исто толку чувствителни 

колку и Македонците. Мапите на голема 

Македонија, печатени во Македонија, ги 

разгоруваат нивните чувства. Грчката влада 

е принудена да одговори на овие чувства, 

зашто инаку ќе падне. 

Како што реков, грчката влада нема легитим-

на основа да приговара на името Македонија, 

но има право да одговори на провокација. 

Мапите на голема Македонија претставу-

ваат таква провокација, иако владата на 

„Јас не сум Македонец. 

Немам никакви деловни 

врски со Македонија, 

ниту пак имам намера 

да воспоставам. Во 

Македонија имам 

фондација – Фондот 

отворено општество на 

Македонија, исто како што 

имам фондации и во 17 

други посткомунистички 

земји. Овој заем го давам 

само и единствено 

затоа што мислам дека 

опстанокот на Македонија 

како мултиетничко и 

отворено општество 

претставува витален 

интерес за Европа и за 

целиот свет.“ 
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20Македонија не е одговорна за тие мапи. 

Морам искрено да ви кажам дека знамето на 

Македонија е исто така провокација, зашто 

сонцето на Александар Велики е најдено во 

Грција, а не во Македонија. Дозволете ми 

да ве прашам дали тоа знаме е неизбеж-

но? Го разбирам вашето инсистирање на 

името Македонија, зашто ако не припаѓате 

на Македонија, тогаш каде припаѓате? Ова 

важи и за Албанците, за Власите и за сите 

други националности кои живеат во новоро-

дената држава, а не само за Македонците. 

Го разбирам гневот што многу Македонци го 

чувствуваат спрема Грција поради нејзиното 

инсистирање на политиката според која 

секој граѓанин на Грција е Грк. Но, вие немате 

никаква основа да претендирате на делови 

од Грција и единствената врска што ја имате 

со Александар Велики е тоа што и тој живе-

ел во Македонија. Но, гробот на Александар 

е во друг дел од Македонија и одбирајќи го 

сонцето на Александар за ваше знаме, вие 

всушност внесовте збрка во проблемот. 

Доколку сакате да бидете признаени како 

независна држава, вие морате многу јасно да 

ја разграничите Македонија како територија 

од Македонија како држава. Вие исто толку 

јасно мора да ги разграничите Македонија 

како држава и Македонците како народ. Вие 

со право сте гневни на грчката политика 

според која секој граѓанин на Грција е Грк, 

но ако инсистирате на тоа дека секој граѓа-

нин на Македонија треба да е Македонец, ќе 

си навлечете несреќа на вратот. Вие мора 

да научите да мислите во поинакви рамки. 

Луѓето од различни националности мора да 

можат да живеат во заедничка држава или 

Македонија како држава ќе го нема својот 

raison d’être. Треба да создадете општество 

кое нема да биде под доминација на држа-

вата и ви треба правна држава во која луѓето 

од различни националности и вери уживаат 

еднакви права. Таквото општество јас го 

нарекувам отворено општество. Ете зошто 

отворив своја фондација во Македонија и 

ете зошто ѝ давам 25 милиони долари на 

македонската влада – за да го промовирам 

отвореното општество. 

Сакам да појаснам дека не барам од вас да го 

промените вашето знаме. Тоа би било крајно 

неумесно од моја страна. Но сепак мислам 

дека изборот на знамето е грешка. И верувам 

дека грешките можат да се исправат. На при-

мер, во мај 1990 година, Хрватска усвои знаме 

кое го промени на 22 декември истата година.

Разбрав дека постои намера сонцето на 

Александар Велики да се усвои за државен 

грб. Ако донесете такво решение мислам 

дека ќе ги изгубите симпатиите во светот. За 

жал, другиот предложен симбол, лавот, има 

исто така некои негативни импликации. На 

некои од вас нема да им се допадне ова што 

го реков. Сигурен сум дека тоа нема да им 

се допадне и на некои луѓе во Грција. Но, јас 

морам да го кажам и да го правам она за кое 

верувам дека е исправно. 

Вие минувате низ многу тешки времиња. 

Мислам дека го изразувам и светското јавно 

„Помошта во лекови и 

медицински материјали 

што ја обезбеди Сорос 

во вредност од над 

два милиони долари 

ги задоволи потребите 

на државата за две 

години. Дистрибуцијата 

ја почнавме во помалите 

центри, а на крајот ги 

доделивме лековите 

за Клиничкиот центар 

во Скопје. Голем број 

граѓани дознаа за 

фондацијата токму 

преку интервенцијата во 

здравството.“ 



мислење кога велам дека сме загрижени за 

вашата иднина. Владите, поради некои свои 

причини, дејствуваат бавно, но ние сме на 

ваша страна. Се надеваме дека ќе ги над-

минете етничките конфликти така што ќе 

изградите мултиетничка демократска држава 

и отворено општество. Среќно!“

Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ негодуваа жестоко, 

најмногу поради ставот на Сорос дека изборот на 

Sвездата од Кутлеш (Вергина на грчки) за државно 

знаме е грешка. Следеше првата кампања против 

Сорос и неговата фондација. 

Битката за признавање на независноста на 

Македонија сепак доби поддршка во светот. На 

12 март 1993 година, од заседанието на Европски-

от парламент во Стразбур беше упатен апел до 

Европската заедница да ја признае Македонија. 

Конференција за медиумска 
стратегија на Соросовата 

фондациска мрежа во Охрид ↓
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22На 4 април, Советот за безбедност му препорача 

на Генералното собрание на ОН да ја прими во 

членство државата која за сите потреби во ОН 

привремено ќе биде ословувана како Поранешна 

Југословенска Република Македонија до реша-

вањето на разликите околу името на државата со 

соседната држава Грција. На 8 април, Генералното 

собрание со акламација ја донесе одлуката за 

прием на Република Македонија како 181 членка. 

Четири дена подоцна, во Њујорк почнаа прегово-

рите за името кои траат веќе 25 години.

Првите предизвици за фондацијата беа предизви-

ците со кои се соочи државата. Со својот заем од 

25 милиони долари, Сорос ја отстрани опасноста 

од студот кој се закануваше поради недостигот на 

нафта за греење, а нашата фондација ја отстра-

ни опасноста граѓаните да останат без весници 

на македонски, албански и турски јазик поради 

недостигот од рото-хартија во државата. За да не 

се случи тоа, нашата фондација направи исклучок 

и набави рото-хартија во вредност од 100 илја-

ди долари. Весниците ги издаваше државниот 
Џорџ Сорос во 
Свети Наум ↓



монопол НИП „Нова Македонија“, во чиј состав 

беше и тогаш единствената рото-печатница. 

Набавката на рото-хартијата за кратко го одложи 

стартот на нашата стратегија чиј приоритет беше 

развитокот на медиумскиот плурализам. 

Во октомври 1993 година, ние бевме домаќини на 

Конференцијата за медиумска стратегија на Соро-

совата фондациска мрежа, на која учествуваше и 

Џорџ Сорос. 

„На бродот што пловеше кон Свети Наум 

разговарав со Сорос за да го убедам да ги 

прифати нашите планови. За пет минути се 

разбравме и тој одобри значителна помош, 

односно 3,5 милиони долари за набавка на 

професионална опрема за пет приватни 

телевизии (А1, Арт, Вис, Тера, Ирис) и десети-

на радиостаници (Канал 77, Радио Либертас, 

Канал 4, Радио Уно, Радио Скај, Супер радио, 

Радио Тоска, Студентско радио, Радио Банго, 

Радио БТР Национал, Радио Делишес, Радио 

Диџеј, Радио Крушево, Радио Равел, Радио 

Ускана, Радио Блета и ЦПРТВ Прилеп) за 

нивно вмрежување, како и за набавка на 

репарирана ротација за печатење дневни 

весници која ќе биде инсталирана во приват-

ната печатница Европа 92 во Кочани. Со тој 

зафат беше разбиен монополот на МРТ и на 

печатницата на НИП Нова Македонија“, вели 

Исо Руси, тогашен координатор на Програма-

та за медиуми.

Македонија се соочи и со недостиг од лекови, 

потрошен медицински материјал и хируршки 

конци. На црниот пазар се продаваа и лекови со 

изминат рок. Сорос одобри голем грант за надмину-

вање на кризата. Во соработка со Министерството 

за здравство, развивме процедури за дистрибуција 

на лековите кои ги набавуваше канцеларијата во 

Њујорк. Лековите беа од странско производство, 

не постари од еден месец и исклучиво за клиничка 

употреба. Во секоја здравствена установа имаше 

овластен лекар-доверител чие име беше објавено 

во медиумите. Медиумите објавуваа колку и какви 

лекови ќе се дистрибуираат, а пациентите со сво-

ите потписи потврдуваа дека ги примиле лековите. 

„Помошта во лекови и медицински материја-

ли што ја обезбеди Сорос во вредност од над 

два милиони долари ги задоволи потребите 

на државата за две години. Дистрибуцијата 

ја почнавме во помалите центри, а на крајот 

ги доделивме лековите за Клиничкиот цен-

тар во Скопје. Голем број граѓани дознаа за 

фондацијата токму преку интервенцијата во 

здравството“, вели д-р Ратка Куљан, првата 

претседателка на Советот на фондацијата. 

Не случајно, првата публикација помогната од 

фондацијата беше зборникот Човекови права 

приреден од Звонимир Јанкуловски, во кој беа 

поместени сите важни меѓународни договори кои 

претставуваат извор на меѓународното право за 

човековите права со коментари од авторот. 
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1994:  
МАКЕДОНИЈА  
ПОД ЕМБАРГО 



На 16 февруари 1994 година, Грција и формално 

прогласи ембарго врз Македонија. Ги затвори 

солунското пристаниште, железничките и друм-

ските гранични премини и генералниот конзулат во 

Скопје. Македонија се најде приклештена од санкциите 

на ОН на северната граница и грчкото ембарго на јужна-

та. Џорџ Папандреу, заменик-министерот за надворешни 

работи на Грција, изјави дека ембаргото е воведено за да 

„се вразуми Скопје“. Грчките очекувања дека со ваквите 

ригидни мерки Македонија ќе биде фрлена на колена и 

ќе биде принудена да направи отстапки за името, не се 

остварија. Но ембаргото кое траеше 19 месеци, сè до 15 

октомври 1995 година, ја урниса економијата на младата 

држава.

На 1 август, во Претставничкиот дом на Конгресот на САД, 

пред Комитетот за надворешни работи – Поткомитет за 

меѓународна безбедност, меѓународни организации и 

човекови права, Џорџ Сорос сведочеше за очекувањата 

и стапиците при градењето на отворените општества: 

„А сега имаме еден уште повџашувачки пример: 

Грција. Земја која е членка на ЕУ и НАТО, наполно 

интегрирана во меѓународната заедница. А сепак 

беше можно да се напумпа националниот сенти-

мент до лудило поради името ’Македонија‘. Малиот 

и нејак северен сосед е прикажан како голема 

закана за територијалниот интегритет на Грција. 

Треба да се признае дека во Македонија има 

малцинство кое негува иредентистички соништа 

поради етничките неправди кои му биле нанесени 
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26во минатото. Но владата во Македонија е 

искрено посветена на создавањето мултиет-

ничка демократска држава. Таа е подготвена 

да направи секаква отстапка, освен да се 

откаже од сопствениот идентитет. Но грчко-

то јавно мислење реагира на македонските 

екстремисти, а не на македонската влада, 

и спорното прашање е злоупотребено за 

домашни политички цели во Грција. Меѓувре-

мено, македонската економија, претходно 

тешко оштетена од санкциите против Србија, 

колабира под тежината на грчкото ембар-

го. Железничката линија се протега од 

север на југ, а Македонија е отсечена и од 

двете страни. Како последица, тешката 

индустрија, која се потпира на железнич-

киот сообраќај, е во застој. Економската 

криза ја загрозува политичката стабилност. 

Мултиетничката демократска коалиција ја 

загрозуваат екстремистите меѓу Македон-

ците Словени и Албанците. Таа коалиција 

лесно може да падне на следните избори и, 

ако Македонија се распадне, ќе имаме трета 

балканска војна.“

Сорос одобри навреме вратениот заем од 25 

милиони долари да се користи за купување на 

дефицитарната сточна храна. Нашата фондација 

покриваше 50 проценти од трошоците за авион-

ски транспорт на раноградинарските култури до 

пазарите во Словенија и Австрија, а со Зелениот 

коридор го олесни и забрза копнениот транспорт 

на раноградинарските култури преку Бугарија и 

Романија. 

На 2 февруари, провладиниот грчки весник Та неа 

ја објави статијата „Заштитникот на Глигоров“, со 

која започна непотпишаниот серијал статии со 

жестоки напади против Сорос. Повод беше посе-

тата на групата влијателни западни политичари и 

новинари од Акцискиoт совет за мир на Балканот, 

невладина организација формирана од Сорос во 

јануари 1994 година. Групата ги посети Грција и 

Македонија за да се запознае со спорот, последи-

ците од ембаргото и ризиците за безбедноста на 

балканското буре барут. Ние ѝ организиравме на 

групата средби со стотина македонски политичари, 

граѓански активисти, верски поглавари, новинари 

и интелектуалци. На иницијатива на Сорос, Милчин 

во јули престојуваше во САД и имаше средби со 

конгресмени и уредници на Њујорк тајмс и Тајм 

и лобираше за укинување на грчкото ембарго, 

укажувајќи на тоа дека ембаргото ја пустоши 

македонската економија и го потхранува македон-

скиот национализам.

Вторите парламентарни и првите непосредни прет-

седателски избори беа одржани на 16 октомври. 

Поради недоверба во резултатите од првиот круг, 

двете тогаш најголеми опозициски партии, ВМРО-

ДПМНЕ и Демократската партија, прогласија бојкот 

на вториот круг. Коалицијата Сојуз за Македонија, 

предводена од СДСМ на тогашниот премиер Бран-

ко Црвенковски, освои двотретинско мнозинство 

во Собранието во кое речиси немаше опозиција. 

На претседателските избори, дотогашниот прет-

седател Киро Глигоров го победи кандидатот на 

ВМРО-ДПМНЕ, Љубиша Георгиевски. Обете опози-

циски партии се определија за вонпарламентарно 

дејствување.

Фондацијата се зафати 

со исклучително тешка 

задача: да го афирмира 

концептот за Македонија 

како демократска држава 

за сите нејзини граѓани 

без оглед на верското или 

етничкото потекло, да 

стимулира иницијативи 

за соработка на Балканот 

и да помогне Македонија 

да се поврзе со Европа 

и светот. Советот на 

фондацијата беше свесен 

дека државата може 

да опстане само како 

отворено општество во 

кое етничките, верските 

и јазичните разлики ќе 

бидат прифатени како 

вредности, а не како 

извор на проблеми или 

конфликти. 



Фондацијата се зафати со исклучително тешка 

задача: да го афирмира концептот за Македонија 

како демократска држава за сите нејзини граѓани 

без оглед на верското или етничкото потекло, да 

стимулира иницијативи за соработка на Балканот 

и да помогне Македонија да се поврзе со Европа и 

светот. Советот на фондацијата беше свесен дека 

државата може да опстане само како отворено 

општество во кое етничките, верските и јазични-

те разлики ќе бидат прифатени како вредности, 

а не како извор на проблеми или конфликти. Во 

непосредното опкружување, на државата и на мно-

зинскиот народ, Македонците, им беше оспорувано 

правото на име, минато и иднина. Во непризнае-

ната и изолирана држава доминираше чувството 

на загрозеност и почна да се раѓа сомневање во 

вистинските намери на меѓународната заедница, 

па дури и на Сорос. Опседнатите со теории на 

заговори го злоупотребуваа англискиот изговор на 

неговото презиме за да тврдат дека тој е, всушност, 

Грк, а антисемитите се сомневаа дека „Евреинот 

Сорос наумил да ја купи Македонија за да ги насе-

ли во неа Евреите од Израел“ – А зошто? – „Зашто 

Евреите таму биле загрозени од морето Арапи.“

„Со фондацијата почнав да соработувам во 

1993/94 година. Тогаш работев во Католичка-

та служба за помош и остваривме одлична 

соработка во проектите наменети за бегал-

ците од Босна и Херцеговина. Фондацијата 

направи многу во периодот на бегалската 

криза. Вториот проект во кој партнерски сора-

ботуваа фондацијата и Католичката служба 

за помош беше обуката за разрешување 

конфликти. Тоа беше многу успешен настан 

со учество на професори од САД. Тоа беше 

прва обука од тој вид во Македонија, а во 

неа учествуваа сите лидери на политички 

партии и целата академска елита, како и 

поглаварите на верските заедници и цела 

плејада интелектуалци од земјава. Составот 

беше навистина фасцинантен. Мислам дека 

во тој момент, во дадената политичка ситуа-

ција и надворешното опкружување, тоа беше 

нешто многу важно и полезно што ѝ се случи 

на Македонија“, си спомнува Нафи Сарачини, 

подоцна член на Управниот одбор. 

Граѓаните на тогаш изолираната Македонија немаа 

можност за пристап до интернет. Користењето на 

старата мрежа ЈУПАК базирана на протоколот Х.25 

за пренос на податоци беше многу скапо и неси-

гурно. Без брзи и евтини комуникации со светот, 

граѓаните стануваа лесен плен на дезинформации. 

Младите беа гладни за информации и комуни-

кации. И самата фондација, поради своите веќе 

разгранети прекугранични контакти и активности, 

имаше потреба од електронска комуникација со 

светот. Решението беше да се создаде национална 

мрежа која користи интернет-протоколи за пренос 

на податоци (TCP/IP), а за тоа беше неопходно да 

се побара поврзување со најблиската земја која 

тогаш имаше таков систем. Побаравме поврзу-

вање со Австрија и австриската влада не само 

што го одобри тоа, туку и ја покри половината од 

трошоците за линијата.

Нашата програма Конференции и патувања 

поддржа 179 престои и учества на конференции, 
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28семинари и работни посети. За многу граѓани од најраз-

лични професии, тоа беше единствената можност да се 

здобијат со нови знаења и искуства и да ги донесат во 

Македонија. Преку регионалната програма Размена на 

средношколска младина, 19 ученици оформија дел од 

своето образование во средни училишта во САД и во 

Велика Британија, а регионалната програма Исток-Исток 

овозможи 62 граѓани да учествуваат на семинари и 

конференции во странство. Оваа програма поддржа и 11 

летни школи и семинари со учесници од странство, како 

и гостувања на странски новинари, експерти и уметни-

ци, додека програмата Граѓанско општество овозможи 

да се обноват меѓународните контакти и членувањето 

на македонските граѓански и стручни здруженија во 

интернационалните организации, а поддржа и обуки за 

запознавање со западните стандарди за почитување на 

човековите права, разрешување конфликти по мирен пат 

и меѓуетничка толеранција.

Првиот голем проект во Програмата за образова-

ние беше обуката на директорите на основните и на 

средните училишта. Стотина директори поминаа низ 

28-дневни обуки кои се однесуваа на управувањето со 

образовните институции, на потребата од промени и како 

да се управува со нив, на унапредувањето на тимската 

работа и други теми. Голем број од учесниците на овие 

семинари и денес тврдат дека реформите во образо-

ванието почнаа токму со овој проект. Вториот голем и 

долготраен проект беше Чекор по чекор, кој започна во 

10 предучилишни групи. Целта на новиот проект беше, 

во партнерство со Министерството за образование и 

наука и Министерството за труд и социјална политика, 

да развива програми кои ќе придонесат за демократи-

зација на образованието и ќе воведат современи приоди 

во наставата. Реновиравме и опремивме 18 занимални и 

10 градинки. Во нив беше воведена нова методологија, 

втемелена врз индивидуален пристап. Беа создадени 

катчиња за креативни активности, во кои се вклучија 

и родителите. Во иницијалната фаза на проектот опфа-

тивме 450 деца од сиромашни семејства. 

Заради јакнење на капацитетите на локалната адми-

нистрација, во соработка со Институтот за локална 

демократија и јавни сервиси од Будимпешта, организи-

равме обука за менаџмент за локалните власти. Обучувачи 

беа професори од американскиот Универзитет Сиракуза 

и од Институтот за социолошки и политичко-правни 

истражувања од Скопје. Стотина претставници на локал-

ната администрација беа обучувани за овозможување 

учество на граѓаните во обликувањето и оценувањето 

на активностите на локалните власти; за споредување 

на капацитетите на локалните власти; за етничките тен-

зии и нивните манифестации на локално ниво; како и за 

начините за подобрување на резултатите на локалната 

администрација.

На педесетина културни институции и организации, 

Програмата за опремување на институциите им додели 

компјутерска опрема, бесплатен интернет, техника за 

осветлување и озвучување. Набавивме и опрема за 

симултан превод за сопствени потреби и за потребите на 

јавните институции и граѓанските организации. 

На 1 јуни го отворивме Соросовиот центар за современа 

уметност како поддршка за ликовните уметници и крити-

чари. Центарот информираше за современата уметност 

во Македонија и ја промовираше во странство. Почна со 

работа и школата за англиски јазик Soros International 

House, најпрвин во Скопје, а подоцна и во Тетово. Издавач-

ката програма додели 45 грантови за публикување книги 

и списанија. Меѓу нив имаше и изданија на албански 



јазик, како и изданија на македонски 

јазик посветени на албанската култура 

и традиција. Го основавме и Соросовиот 

прес и информативен центар кој имаше 

три регионални центри – во Скопје, Штип 

и Охрид. Тој овозможи брз проток на 

информации од јавен интерес. Во август 

беше одржан семинарот Медиумите и 

изборите на кој учествуваа претставници 

од над 60 приватни медиуми во земјата. 

Излагања и презентации имаа домашни 

и странски експерти. Учесниците усвоија 

правилник за работењето на медиумите 

за време на предизборната кампања. 

Оваа активност беше високо оценета 

од меѓународните монитори, ОБСЕ и 

дизелдорфскиот Европски институт за 

медиуми.

Првата изложба Image Box 
организирана од Соросовиот 

центар за современа уметност →
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1995:  
ТУРБУЛЕНТНА 
ГОДИНА ЗА 
ДРЖАВАТА И ЗА 
ФОНДАЦИЈАТА



За 15 февруари беше најавено све-

ченото отворање на Албанскиот 

универзитет во Тетово, кој претходно 

беше прогласен за нелегален од страна 

на владата. За да го спречи отворањето, 

исполнувајќи ја наредбата од претседа-

телот Глигоров, министерот за внатрешни 

работи испрати полициски сили. Во нере-

дите беше убиен еден Албанец. 

Три месеци подоцна, Сорос допатува во 

Македонија. Не ја поддржа иницијативата 

за нелегалниот универзитет, со што ја разо-

чара албанската заедница која очекуваше 

поддршка, но не ја поддржа ни полициска-

та интервенција, со што ја онерасположи 

власта. Подоцна се покажа дека на власта 

ѝ било шепнато дека Сорос наводно 

финансиски го поддржал универзитетот, а 

се покажа и дека на албанските политича-

ри им било шепнато дека Сорос наводно 

дошол за да го поддржи јавно универзите-

тот. По средбата Глигоров-Сорос, кабинетот 

на Глигоров соопшти дека „биле разменети 

мислења, кои биле различни за актуелната 

состојба во македонско-грчките односи и 

за актуелниот развој на меѓунационални-

те односи“. Уследи кампања со нарачани 

напади. Имаше и написи со лажни тврдења 

дека фондацијата не била регистрирана во 

Македонија. Кампањата не престана дури 

ни откако, седум месеци подоцна, Собра-

нието усвои ново државно знаме. 

Во септември започнавме со комплетна 

реорганизација на фондацијата, која зав-

рши во септември наредната година. Една 

од целите на реорганизацијата беше да се 

неутрализира дел од надворешните прити-

соци, како и да се разрешат внатрешните 

тензии кои беа пречка за трансформација 

на фондацијата во институција која ќе 

работи според највисоките меѓународни 

стандарди, со стриктни правила во рабо-

тењето и известувањето, транспарентни 

процедури при одлучувањето и принципи 

на лична и професионална одговорност, 

како и правила за декларирање и над-

минување на конфликтите на интерес. 

Фондацијата доби и нов статут. Беше 

извршена и целосна внатрешна, а потоа и 

надворешна ревизија за 1993 и 1994 година 

и беше објавен првиот годишен извештај, 

а листата на сите грантисти беше обја-

вена во печатените медиуми. За да се 

зајакне експертизата при одлучувањето 
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32за грантовите, сите фондациски програми добија 

програмски советодавни комитети.

Неочекувано признание за Џорџ Сорос и неговата 

фондација во Македонија пристигна од Македон-

ската патриотска организација, основана во 1922 

година, во која членуваат Американци и Канаѓани 

со потекло од Егејска Македонија. Извршниот 

директор Милчин доби покана на 3 септември да ја 

прими специјалната награда на МПО за работата на 

фондацијата и да биде говорник на 74-тата годиш-

на конвенција на МПО, заедно со Џин Киркпатрик, 

ексамбасадорка на САД во ОН. Заблагодарувајќи 

се во името на Џорџ Сорос и фондацијата, Милчин 

го заврши својот говор со зборовите: 

„На крајот, во името и на идните генерации, 

сакам да ви понудам еден предизвик. Ве 

молам, помогнете ни да ја постигнеме наша-

та цел, да поддржиме силна и независна 

Македонија и да ја охрабриме стабилноста 

во нашето балканско соседство. Или, да го 

кажам тоа на македонски: Да работиме за 

иднината на нашите деца и внуци!“ 

На 3 октомври се случи еден од најдраматичните 

настани во историјата на независна Македонија, 

обидот за атентат врз претседателот Киро Глиго-

ров. Но целта на нарачателите и извршителите, кои 

останаа непознати и по 25 години, не се оствари. И 

Претседателот и Република Македонија го прежи-

веаја атентатот. 

Важноста на образовните програми порасна. 

Поттик за ова беше и успехот на проектот Чекор 

по чекор, кој од 18 групи деца во претходната 

година, за само една година го зголеми бројот на 

групите на 218, односно опфати околу 40 проценти 

од сите деца во градинките. Обезбедивме компју-

терска опрема за повеќе од 40 средни училишта, 

а 11 средни училишта ја прифатија методологијата 

на проектот Активно учење. Во областа на обра-

зованието соработувавме со УНИЦЕФ, УНЕСКО, 

Информативниот сервис на САД и Британскиот 

совет. Обезбедивме 19 стипендии за размена на 

студенти, пет стипендии за АУБГ, три за Виртуелниот 

универзитет, четири за ЦЕУ и две за Универзите-

тот Кембриџ. Дониравме компјутерска опрема и 

пристап до интернет за универзитетите „Кирил и 

Методиј“ од Скопје и „Климент Охридски“ од Битола. 

Пристап до интернет преку истата мрежа добија и 

повеќе здруженија на граѓани.

Преку програмата Медицина и здравство, 15 

медицинари учествуваа на Семинарите Корнел во 

Салцбург. Преку Ромската програма, 2.400 Ромчиња 

добија учебници и школски прибор. Хуманитарната 

програма ја разви дејноста на Центарот за кризни 

состојби за деца и млади. СОС-телефонот забележа 

1.080 повици и терапевтски интервенции кај деца и 

млади на возраст од 8 до 25 години, беа одржани 

727 психотерапевтски сесии, како и 44 психотера-

певтски работилници во бегалските кампови „Даре 

Бомбол“ и „Чичино Село“. 

За првпат ја помогнавме манифестацијата 

Скомрахи, средба на студенти и наставници од 

факултетите за драмски уметности од регионот, во 

организација на Факултетот за драмски уметности 

во Скопје. Поддршката на Скомрахи продолжи во 

Во септември 

започнавме со комплетна 

реорганизација на 

фондацијата, која заврши 

во септември наредната 

година. Една од целите 

на реорганизацијата 

беше да се неутрализира 

дел од надворешните 

притисоци, како и да се 

разрешат внатрешните 

тензии кои беа пречка 

за трансформација 

на фондацијата во 

институција која 

ќе работи според 

највисоките меѓународни 

стандарди, со стриктни 

правила во работењето 

и известувањето, 

транспарентни процедури 

при одлучувањето и 

принципи на лична 

и професионална 

одговорност, како и 

правила за декларирање 

и надминување на 

конфликтите на интерес. 



следните години во партнерство со Министерство-

то за образование, а од 2006 – 2009 Скомрахи ја 

кофинансиравме со Светскиот универзитетски 

сервис преку Министерството за надворешни 

работи на Австрија. 

Со Регионалната програма за библиотеки на ИОО 

– Будимпешта организиравме работилница на 

која учествуваа библиотекари од 12 библиотеки. 

За повеќето од нив тоа беше прв увид во совре-

мените трендови во управувањето со библиотеки. 

Поддржавме и стручни патувања на библиотекари, 

како и студиски престој на еден библиотекар на 

Универзитетот во Илиноис.

Во соработка со американската волонтерска 

организација за кооперативна помош ВОКА, преку 

Програмата за економски реформи им овозмо-

живме на земјоделците и сточарите бесплатни 

експертски совети и премостувачки кредити. 
Џорџ Сорос на средба со 

претседателот Глигоров ↓



Со
ра

бо
тк

а 
со

 в
ла

да
та

 в
о 

об
ра

зо
ва

ни
ет

о 
и 

за
ок

ру
ж

ув
ањ

е 
на

 м
ед

иу
м

ск
ио

т 
пл

ур
ал

из
ам

 
19

96

34

1996:  
СОРАБОТКА СО 
ВЛАДАТА ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО 
И ЗАОКРУЖУВАЊЕ 
НА МЕДИУМСКИОТ 
ПЛУРАЛИЗАМ 

СЛИКИ МОФ ?? 
baram



Во јануари, во Скопје беше отворена Канцела-

ријата за врски на Република Грција, а во Атина 

– Канцеларијата за врски на Република Маке-

донија (ПЈРМ). На 10 февруари, Советот за безбедност 

на ОН одлучи силите за превентивно распоредување 

УНПРЕДЕП да бидат целосно независна операција 

во Република Македонија. Европскиот парламент 

одлучи Македонија да пристапи во програмата ФАРЕ. 

Но бојкотот на опозицијата, а со тоа и отсуството 

на коректив на власта, овозможи извршната власт 

да има целосна супремација над законодавната и 

Собранието да биде сведено на гласачка машина.

Фондацијата соработуваше со владата во образова-

нието и во здравството. Чекор по чекор се прошири 

во 110 училници во градинките и во 51 училница во 

основните училишта и стана доминантна образовна 

програма. Во рамки на иницијативата Компјутери 

во училниците, 10 средни училишта добија компју-

терска опрема. Странски експерти доведени преку 

фондацијата помагаа во унапредувањето на 

наставните планови и програми, методологиите и 

управувањето во основните и средните училишта. Но 

државните универзитети во Скопје и Битола не при-

фатија соработка и се повикаа на својата автономија 

за да одржат статус кво во високото образование. 

Меѓутоа, истите универзитети немаа ништо против 

пристапот на интернет кој беше овозможен со МАР-

Нет, Македонската академска и истражувачка мрежа, 

иницирана и поддржана од фондацијата.

Програма Економско 
образование на млади→
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36Во соработка со Информативниот сервис на САД 

основавме Ресурсен центар за наставници по 

англиски јазик во Битола. Центарот обезбедуваше 

поддршка за поквалитетна и посовремена наста-

ва по англиски јазик, кој стана задолжителен од 

третата година во средните училишта. Во Soros 

International House, 520 студенти по семестар го 

учеа англискиот јазик по најсовремени методи. 

Со стипендии поддржавме 126 студенти кои посе-

туваа додипломски и постдипломски студии во 

странство. 

Преку Регионалната програма за интернет обезбе-

дивме пристап на интернет за 15 средни училишта, 

20 здравствени институции и 21 библиотека. 

На библиотеките им доделивме и компјутерска 

опрема. 

Дебатната програма ја започнавме откако во Унга-

рија беа обучени неколку инструктори. Целта на 

програмата беше да им овозможи на средношкол-

ците да се здобијат со вештини за комуникација 

и реторика, да развијат логично и критичко мис-

лење, да се здобијат со самодоверба и да негуваат 

толеранција спрема различни погледи и ставови. 

Преведените прирачници ги дистрибуиравме во 

четириесетина средни училишта, од кои седум 

покажаа интерес програмата да ја воведат како 

воннаставна активност.

Брачната двојка Стево Теодосиевски и Есма Реџе-

пова, ѕвезди на ромската музика, добија грант за 

набавка на инструменти за своето училиште за 

млади Роми со музички талент. Го поддржавме 

месечникот Пурт, кој излегуваше на ромски и 

македонски јазик, како и првите ромски невладини 

организации.

Во Скопје отворивме Ресурсен центар за граѓанско 

општество во кој невладините организации можеа 

бесплатно да користат интернет, компјутер, факс и 

фотокопир и да воспоставуваат контакти и сора-

ботка со партнерски организации во странство.

Свртени кон проблемите на младите, инициравме 

два здравствени проекти за намалување на штети-

те, пред сè, од злоупотребата на дроги. Тие проекти 

помогнаа да се воведе метадонска терапија во 

центрите за примарна здравствена заштита со цел 

да се намали опасноста од зарази што се ширеа 

преку заедничката употреба на шприцеви меѓу 

младите кои се дрогираа. Едновремено се боревме 

против предрасудите и вкоренетите ставови дека 

лекувањето на зависностите треба да се врши со 

забрани и репресии. Откако ги согледавме пробле-

мите, ги изготвивме првичните податоци за бројот 

на регистрирани и претпоставени зависници и ги 

запознавме државните институции и јавноста со 

резултатите од истражувањето Хероинска епиде-

мија во Македонија, подготвено од Жан Пол Грунд 

и Душан Нолимал.

Објавувањето на Албанско-македонскиот речник и 

на Ромско-македонскиот речник беше важен чекор 

во градењето мостови на разбирање меѓу етнички-

те заедници, што беше еден од нашите приоритети. 

Помагавме и печатење списанија на македонски 

и на албански јазик, а Клубовите на отворено 

општество, кои претходната година ги отворивме 

во Скопје, Штип и Гостивар, ги опремивме со 

компјутери и друга техника. Македонските изда-

вачи успешно се претставија на Франкфуртскиот 

саем на книги. На нивниот штанд беше изложен и 

Стартот на приватниот 

дневен весник Дневник, 

овозможен со бескаматниот 

заем и грантот дадени 

од фондацијата, го 

заокружи нашиот 

ангажман за надминување 

на монополите во 

електронските и печатените 

медиуми. Повеќе од 10 

години Дневник ќе биде 

најтиражниот независен 

дневен весник во 

Македонија. Се чинеше 

дека стратегијата да се 

обезбеди плурализам 

во информирањето на 

граѓаните е остварена преку 

фондациската поддршка 

на приватните медиуми. 

Четиринаесет години 

подоцна, фондацијата 

одново ќе биде принудена 

да го спасува плурализмот 

во медиумите.



македонскиот превод на ремек-делото Изгубе-

ниот рај од Џон Милтон, овозможен со грант од 

Издавачката програма. Програмата за уметност 

и култура го овозможи излегувањето на маке-

донското издание на угледното списание Lettre 

International.

Ја стартувавме програмата Економско образо-

вание на млади, чија цел беше, во соработка со 

Министерството за економија, да ги пренесе во 

македонските училишта меѓународните едука-

тивни искуства за економското образование на 

младите. 

Во соработка со Европскиот институт за меди-

уми, фондацијата го издаваше Македонскиот 

медиумски билтен на македонски и на англиски 

јазик – гласило кое информираше за правната 

рамка во областа на информирањето и меди-

умите. Стартот на приватниот дневен весник 

Дневник, овозможен со бескаматниот заем и 

грантот дадени од фондацијата, го заокружи 

нашиот ангажман за надминување на монопо-

лите во електронските и печатените медиуми. 

Повеќе од 10 години Дневник ќе биде најтираж-

ниот независен дневен весник во Македонија. 

Се чинеше дека стратегијата да се обезбеди 

плурализам во информирањето на граѓаните 

е остварена преку фондациската поддршка на 

приватните медиуми. Четиринаесет години 

подоцна, фондацијата одново ќе биде принуде-

на да го спасува плурализмот во медиумите.

Насловна страница 
на првиот број на 

Дневник →
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1997:  
ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАЗИЦИТЕ 
ГИ ВЛОШИ 
МЕЃУЕТНИЧКИТЕ 
ОДНОСИ 



На 30 јануари, Собранието го изгла-

са Законот за јазиците на кои се 

изведува наставата на Педагош-

киот факултет „Св. Климент Охридски“ во 

Скопје, со што се овозможи наставата да 

се изведува и на албански јазик. Но, 460 

професори и асистенти од двата државни 

универзитети му подлегнаа на вирусот на 

национализмот и го потпишаа писмото 

Професорите за државноста на Републи-

ка Македонија. Неколку илјади студенти 

и средношколци со денови протестираа 

против донесувањето на законот. Се слуш-

наа и извиците „Смрт за Шиптарите!“ и 

„Шиптари во гасни комори!“. Подоцнежни-

те настани покажаа дека протестите биле 

политички инструментализирани од тогаш 

вонпарламентарната опозициска партија 

ВМРО-ДПМНЕ. Меѓуетничките односи 

драматично се влошија. Се чинеше дека 

одлуката со која Уставниот суд не го укина 

Законот за јазиците ќе ги ублажи тензиите 

меѓу Македонците и Албанците, но на 24 

мај, Уставниот суд ги укина одлуките на 

локалните власти во Тетово и Гостивар за 

поставување знамиња на Албанија и Тур-

ција пред општинските згради. На 9 јули, 

полицијата ги отстрани знамињата. Во 

судирите беа повредени неколку лица, а 

градоначалниците беа притворени и потоа 

осудени на затворски казни.

Договорот за партнерство со белгиската 

Фондација „Крал Бодуен“ во новата про-

грама Унапредување на меѓуетничките 

односи беше првиот одговор на криза-

та во македонско-албанските односи. 

Ресурсниот центар за граѓанско опште-

ство подготви брошура за граѓанските 

права, која беше дистрибуирана преку 

најтиражниот весник Дневник и, во сора-

ботка со Советот на Европа, ја организира 

конференцијата Европската конвенција за 

граѓански права во практика. 

Традиционалниот априлски Саем на кни-

гата помина во знак на проектот e-station 

кој ги обедини Издавачката програма, 

Програмата за интернет, Младинската про-

грама и Дебатната програма. На нашиот 

штанд поставивме осум компјутери на кои 

посетителите можеа бесплатно да ја пре-

баруваат светската електронска мрежа. 

Многу млади тогаш ги открија можностите 

на интернетот. Ја промовиравме веб-стра-

ницата посветена на издаваштвото во 
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40Македонија. Под наслов Филозофијата на бурекот, 

на четири монитори беше прикажано истражу-

вањето за младите и читањето спроведено од 

филмофилите од Работилницата „Ед Вуд“. Во Клубот 

„Ѓурѓа“ дебатираа издавачите и младите дебате-

ри. E-station беше во фокусот на интересот и на 

граѓаните и на медиумите. На последниот ден од 

саемската манифестација обезбедивме интер-

нет-врска за Клубовите на отворено општество кои 

добија комплети од Енциклопедија Британика.

Не помало внимание предизвика отворањето на 

Детскиот креативен центар. Центарот со години ќе 

биде најпопуларното место за децата и редовна 

дестинација на училишните екскурзии од другите 

градови. Програмата Економско образование за 

млади, која започна со еден пилот-клас во при-

ватната гимназија „Нова“, се приближи до нивото 

на популарноста на Чекор по чекор откако се про-

шири во уште 26 основни и 19 средни училишта. 

Економско образование за млади го воведе актив-

ното учење, алтернативен пристап кој најпрвин го 

прифатија младите и децата, потоа родителите, па 

најпосле и наставниците. Програмата за основно 

и средно образование отиде чекор понатаму од 

опремувањето на училиштата и се посвети на 

реформирање на образованието. Во Битола, 

Средната стручна школа за машински инженери 

„Ѓорѓи Наумов“ отвори Младински образовен цен-

тар, кој подоцна прерасна во јавна институција 

за стручна едукација на средношколци која ги 

промовира техниките за визуелно размислување и 

критичко мислење. Дебатната програма достигна 

членство од стотина средношколци. Ја отворивме 

и Универзитетската дебатна програма во која се 

вклучија студенти од Правниот и Економскиот 

факултет, како и од Студиите по новинарство на Уни-

верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Преку 

Програмата за високо образование доделивме над 

120 стипендии за додипломски и постдипломски 

студии и за учество на летни школи. Стипендиите и 

менторската помош за ромските средношколци и 

студенти беа насочени кон подобрување на обра-

зовниот статус на Ромите.

„На Конференцијата за намалување на 

штетите го промовиравме алтернативниот 

пристап во лекувањето на болестите на 

зависност, кој, меѓу другото, подразбира 

делење чисти шприцеви на зависниците за 

да не се пренесат преку крв преносливите 

болести (првенствено сидата и хепатитот Ц), 

како и спроведување метадонска терапија. 

Со поддршка на фондацијата беше основан 

Центарот за намалување на штетите, а потоа 

државата ја презеде таа практика. Тоа беа 

нови, пионерски чекори во нашата држава“, 

вели д-р Ратка Куљан. 

На конференцијата, десетина реномирани стран-

ски експерти зборуваа за позитивните ефекти од 

примената на овие методи во развиените држави. 

Но, повеќето медицинари, социјални работници 

и други стручни лица кои работеа во областа на 

превентивата и лекувањето на болестите на 

зависност, останаа закопани во своите предрасу-

ди и конзервативност. Имаше и извртувања дека 

Традиционалниот априлски 

Саем на книгата помина во 

знак на проектот e-station 

кој ги обедини Издавачката 

програма, Програмата за 

интернет, Младинската 

програма и Дебатната 

програма. На нашиот штанд 

поставивме осум компјутери 

на кои посетителите можеа 

бесплатно да ја пребаруваат 

светската електронска 

мрежа. Многу млади тогаш 

ги открија можностите на 

интернетот. Ја промовиравме 

веб-страницата посветена на 

издаваштвото во Македонија. 

Под наслов Филозофијата 

на бурекот, на четири 

монитори беше прикажано 

истражувањето за младите 

и читањето спроведено 

од филмофилите од 

Работилницата „Ед Вуд“. 



Сорос и неговата фондација сакаат да ги лега-

лизираат дрогите за да произведуваат хероин во 

Македонија. Овие невистини беа пласирани дури 

и преку медиуми кои претходно беа поддржани од 

фондацијата.

Ние сепак продолживме да ги поддржуваме 

новопојавените медиуми. Грантови добија новиот 

неделник Денес и месечникот Форум. На електрон-

ските медиуми им помогнавме да ја подготват 

документацијата за лиценците што ги доделуваше 

Советот за радиодифузија. Без таа помош, многу 

помали радија и телевизии не ќе можеа да конку-

рираат за лиценци.

За да им помогнеме на младите музичари, обја-

вивме конкурс за издавање компакт-дискови со 

нивна музика. Центарот за современа уметност го 

организира првиот Саем на електронска уметност 

– SAEFair ’97. 

Најголемиот грант во Програмата за медицина и 

здравство беше автобусот за Болницата за мен-

тални заболувања во гратчето Демир Хисар.

Детски креативен 
центар сместен во 

Младинскиот културен 
центар во Скопје ↓
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1998:  
ДЕМАРГИНАЛИЗИРАЊЕТО 
НА РОМИТЕ ПОЧНА ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО



Во соработка со Мрежната програма 

за медиуми го формиравме Меѓу-

народниот медиумски фонд во кој 

учествуваа и холандската Press Now, 

Шведскиот хелсиншки комитет, швајцар-

ската Medienhilfe, Норвешката народна 

помош, IREX ProMedia од САД и Амбасадата 

на САД. Целта беше со здружени средства 

да се поддржат приватните електронски 

медиуми во пресрет на парламентарните 

избори. Во јули ја организиравме трка-

лезната маса Медиумите и изборите, на 

која учествуваа уредници на медиуми, 

портпароли на повеќе политички партии, 

домашни и странски експерти. Целта беше 

да се утврдат општоприфатени правила за 

известување за предизборната кампања и 

за самите избори. 

На 18 октомври се одржаа третите парла-

ментарни избори на кои победи коали-

цијата „За промени“ составена од ВМРО-

ДПМНЕ, предводена од Љубчо Георгиевски, 

и новопојавената Демократска алтернати-

ва, предводена од Васил Тупурковски. Во 

коалициската влада учествуваше и Демо-

кратската партија на Албанците, предводе-

на од Арбен Џафери. Тупурковски посегна 

по популизмот и им вети на гласачите 

дека, ако го изберат, ќе донесе во Маке-

донија една милијарда долари тајвански 

инвестиции.

Ние бевме преокупирани со мултипро-

грамскиот потфат за демаргинализација 

на Ромите во две големи перифериски 

ромски населби. Во поголемата од нив, 

скопската населба Шуто Оризари, во сора-

ботка со ромската невладина организација 

„Надеж“, основавме Центар за поддршка на 

образованието на Ромите. Во реконструи-

раниот простор од 240 квадратни метри 

почнаа да се применуваат веќе развиените 

програми Чекор по чекор, Дебатна програ-

ма и Економско образование за млади, а 

група ромски средношколци беа вклучени 

во Програмата за англиски јазик во Soros 

International House. Имаше и курсеви за 

компјутерски вештини, како и за матема-

тика, македонски јазик, музика и спорт. 

Во работата беа ангажирани педагози, 

социјални работници и локални активисти, 

а особено внимание беше посветено на 

вклучувањето на родителите. Вториот про-

ект за демаргинализирање на Ромчињата 

го спроведувавме во штипската населба 

Радански Пат, во која жителите беа главно 

Роми.
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4 4Две приватни ромски телевизиски станици, БТР 

и Шутел, грантисти на фондацијата, и еден тим 

од државната Македонска радио-телевизија се 

посветија на намалувањето на разликите меѓу 

ромската перифериска населба Шуто Оризари и 

центарот на Скопје и на зголемувањето на мож-

ностите на маргинализираните Роми, особено 

младите, да излезат од гетото. Приватното радио 

на ромски јазик Черења, лоцирано во населбата 

Радански Пат, доби опрема со која ги исполни 

условите за легално емитување согласно новиот 

Закон за радиодифузија. На сличен начин го под-

државме и локалното јавно радио во Куманово. 

Техничка помош и обука им обезбедивме и на 

други телевизиски и радиостаници кои емитуваа и 

на ромски јазик. Преку Ромската програма, 26 сту-

денти и 35 средношколци Роми добија стипендии 

за школување, а 5.000 основци добија пакети со 

школски прибор. 

Во рамките на програмата Исток – Исток соработу-

вавме со француската организација ТрансЕропен 

во проектот Активистките во војната во бивша 

Југославија: Перспективи за демократија на 

Балканот. Конференцијата, работилниците и раз-

мената на искуствата на активистки кои работат 

во трауматизирани заедници беа компонентите на 

проектот. 

Oтворивме уште два ресурсни центри за 

наставници по англиски јазик, во Струмица и 

во Скопје. Организиравме 37 работилници за 

повеќе од 600 наставници по англиски јазик, 

еден семинар специјализиран за наставниците од 

руралните области, а поддржавме и некои од нив 

да посетуваат стручни курсеви и школи заради 

професионален развој. 

По опремувањето на библиотеките со компјутери 

и друга опрема, почна фазата на унапредување 

на стручноста на вработените во соработка со 

Здружението на библиотекарите на Македонија. Го 

поддржавме и Центарот за обука на библиотекари 

во НУБ „Св. Климент Охридски“. 

Дигитализацијата ја спроведувавме и во други 

институции. Мегапроектот на Програмата за 

интернет поврза со интернет речиси половина од 

средните училишта, 22 библиотеки и 20 здравстве-

ни организации. Над 600 корисници од областа на 

образованието, медиумите, здравството, културата, 

невладиниот сектор, како и два центри во студент-

ските домови во Скопје имаа бесплатен пристап 

до интернет. Го основавме и првиот македонски 

веб-ориентиран сервер за електронска пошта „@

freemail.org.mk“ со повеќе од 10.000 корисници. 

Организиравме едукативни обуки и семинари за 

користење интернет за 264 наставници од средни-

те училишта и за 162 библиотекари. 

„Ќе појдам на пазарот на книгите и ќе купам книга 

за тебе, љубов моја“, беше варијација на познатиот 

стих од Жак Превер што Издавачката програма ја 

употреби на скопскиот Саем на книгата за промо-

ција на културата на читање. Постерите, картичките 

и маичките, како и филмовите на Филмската рабо-

тилница „Ед Вуд“ не ги оставија рамнодушни ни 

граѓаните ни медиумите. Го поддржавме и елек-

тронското издание на списанието Студентски збор 

и првата веб-страница за издаваштво Блесок. 

Kредитниот фонд од 120.000 евра им беше на 

Ние бевме преокупирани 

со мултипрограмскиот 

потфат за 

демаргинализација на 

Ромите во две големи 

перифериски ромски 

населби. Во поголемата 

од нив, скопската 

населба Шуто Оризари, 

во соработка со ромската 

невладина организација 

„Надеж“, основавме 

Центар за поддршка на 

образованието на Ромите. 

Во реконструираниот 

простор од 240 

квадратни метри почнаа 

да се применуваат веќе 

развиените програми 

Чекор по чекор, Дебатна 

програма и Економско 

образование за млади. 



располагање на малите издавачки куќи 

во периодот 1998 – 2002 година.

Во партнерство со Европската фондација 

за култура ја отворивме програмата Умет-

ност за општествени промени. 

Ресурсниот центар за граѓанско општество 

доби статус на консултантска органи-

зација при Советот на Европа, значајно 

признание за неговата компетенција и 

експертиза. Центарот се специјализира за 

обезбедување правна помош за граѓаните. 

Откако тимот правници избран да работи 

во тоа подрачје ја помина обуката спрове-

дена од експерти од Универзитетот Есекс, 

во Центарот беа обработени повеќе од 100 

случаи. Правната програма работеше на 

едукација на судии и правници. Повеќе 

правници посетија семинари и обуки во 

странство, а во соработка со Ресурсни-

от центар за граѓанско општество беа 

испечатени и дистрибуирани 500 илјади 

џебни картички со упатства за граѓан-

ските права во случај на приведување и 

апсење. Во соработка со Институтот за 

уставни и правни политики од Будимпешта 

беше организиран семинарот Полицијата 

и човековите права за педесетина поли-

циски офицери и началници. 

Од отворањето на Центарот за 
поддршка на образованието на 

Ромите во Шуто Оризари →
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46Менаџмент на проекти и грантови беше првата 

обука за градење на внатрешните фондациски 

капацитети, главно со помош на експертизата 

на Соросовата фондациска мрежа. Потоа следеа 

и други обуки за јакнење на нашите капацитети: 

Олеснувачко лидерство (2000), Градење партнер-

ства со донаторите (2006), Институциите на ЕУ, 

политиките и финансирањето (2008) и Активен 

пристап базиран на човековите права (2011).

Претседателот на Фондациската 
мрежа, Арија Наер, на отворање 

на Центарот за поддршка на 
образованието на Ромите во 

Шуто Oризари →
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1999:  
ПРЕДИЗВИКОТ 
НА КОСОВСКАТА 
БЕГАЛСКА КРИЗА



На 1 јануари, владата на Георгиевски, 

Тупурковски и Џафери го призна 

Тајван. Кина возврати со експрес-

но прекинување на дипломатските 

односи со Македонија, а на 25 февруари, 

во Советот за безбедност на ОН стави 

вето врз продолжувањето на мандатот 

на УНПРЕДЕП на македонската северна 

граница. Од крајот на март до крајот на 

април, 344.500 косовски бегалци влегоа 

во Македонија. Соочени со хуманитарна 

катастрофа, државните институции беа 

во паника, но фондацијата брзо и ефи-

касно одговори на предизвикот. 

Одлучивме да ја модифицираме страте-

гијата и да ги пренасочиме средствата 

за да одговориме на новонастанатата 

состојба. На 30 април, на донаторската 

конференција во Брисел, организирана 

од Фондацијата „Крал Бодуен“ и Канцела-

ријата на ИОО во Брисел, новата стратегија 

ја претставија Владимир Милчин и Териз 

Беслер. Пакетот проекти наменети за 

бегалците, но и за македонските граѓа-

ни во населените места во кои имаше 

бегалци од Косово, го привлече внима-

нието на многу донатори кои прифатија 

да здружат средства и експертиза со 

фондацијата. Во бегалските кампови беа 

отворени детски градинки, организирани 

различни обуки и работилници, донирани 

книги и учебници. 
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50„Во соработка со Соросовата фондација од 

Косово успеавме во бегалските кампови да 

идентификуваме уметници кои, исто така, 

беа бегалци. Ги обучивме и тие почнаа да 

работат со децата во камповите на различни 

уметнички проекти. Тоа беше надградба на 

програмата Уметност за општествени про-

мени“, вели тогашниот координатор Рефет 

Абази. 

Во партнерство со УНИЦЕФ и Германско-францу-

скиот младински совет, фондацијата ја формира 

театарската трупа Надеж/Shpresa. Трупата играше 

пантомимски претстави, а децата и возрасните 

имаа можност да го гледаат и Милан Сладек, еден 

од најпознатите светски пантомимичари, кого 

успеавме да го доведеме заедно со неговата 

трупа. Во бегалските логори настапуваше и 

трупата „Кловнови без граници“. Во логорот Непро-

штено формиравме социјален клуб и основавме 

четири младински центри за бегалците. Во Тетово 

отворивме СОС-центар за ментални кризи, а во 

сите бегалски логори мајките и децата добиваа 

психосоцијална поддршка. Ресурсниот центар за 

граѓанско општество се вклучи со обезбедување 

правна помош за бегалците. Со оглед на тоа што 

бегалците Роми од Косово и од другите делови на 

Србија добиваа најмалку помош од странските 

донатори, фондацијата нагласено ги поддржува-

ше проектите на ромскиот невладин сектор. Во 

партнерство со Британското одделение за меѓу-

народен развој беше организиран летен камп 

за бегалците Роми на Преспанско Езеро. На 

веб-страницата на фондацијата редовно објаву-

вавме Билтен за бегалците. Поддржавме повеќе 

телевизиски и радиоемисии за бегалците – про-

дукција и размена на информативни програми, 

кои одеа трипати неделно. Во бегалските логори 

бесплатно дистрибуиравме весници на албански, 

српски и македонски јазик. Фондацијата им доде-

ли компјутери и друга опрема на 10 општини кои 

организираа регистрација на бегалците и дистри-

буција на хуманитарната помош. Во соработка со 

ОБСЕ организиравме обука за македонските поли-

цајци за надминување на стресот при работа со 

бегалците. Речиси сите вработени во Соросовата 

фондација во Приштина дојдоа во Македонија 

како бегалци. Сè до крајот на годината, колегите 

од Косово работеа во канцелариите на ФИООМ.

Македонското општество беше разнишано и 

поделено на многу нивоа. Меѓуетничките односи 

претрпеа најголема штета. Неформалното граѓан-

ско здружение АЛМАТУРОВО (кратенка формирана 

од првите букви на Албанци, Македонци, Турци, 

Роми, Власи и Останати) беше еден од првите 

одговори на заканата македонското општество да 

биде тотално распарчено.

И трите летни школи: Лицето на другиот, Школата 

за архитектура и Светлата страна на Балканот беа 

фондациски одговори на кризата и според темите 

и според учесниците. Школите беа финансиски 

поддржани од Програмата за поддршка на висо-

кото образование од Будимпешта, регионалната 

програма Исток – Исток и Амбасадата на САД. 

Нашата Програма за поддршка на високото обра-

зование го основа Институтот „Евро-Балкан“, првиот 

тинк-тенк во Македонија. Првата цел беше да се 

обезбедат услови за поголемо учество на ака-

демската заедница во активностите на владиниот 

Во логорот Непроштено 

формиравме социјален 

клуб и основавме четири 

младински центри за 

бегалците. Во Тетово 

отворивме СОС-центар 

за ментални кризи, 

а во сите бегалски 

логори мајките и децата 

добиваа психосоцијална 

поддршка. Ресурсниот 

центар за граѓанско 

општество се вклучи со 

обезбедување правна 

помош за бегалците. 



и невладиниот сектор. „Евро-Балкан“ 

беше формиран за да ги шири 

европските идеи и политика, да ја 

поддржува трансатлантската сора-

ботка, да ја афирмира регионалната 

интеграција и да го истакнува автен-

тичниот европски идентитет, културата 

и граѓанското општество на Балканот. 

Во рамки на „Евро-Балкан“ проработи 

и првата електронска новинска архи-

ва во Македонија, ЕНА.

Правната програма го поддржа 

Центарот за правно клиничко обра-

зование при Правниот факултет во 

Скопје, оформен за да развива кај 

студентите вештини за застапување и 

свест за социјалната одговорност при 

вршењето на професијата, особено 

кога станува збор за маргинализира-

ни и ранливи групи кои не можат да 

си дозволат адвокатско застапување 

(Роми, бегалци, странци и други). 

Покрај проектите за правно образо-

вание и бесплатна правна помош за 

бегалците, оваа програма организира 

и два семинари за реформирање на 

полицијата. Фондацијата го поддр-

жуваше Центарот за континуирана 

едукација на судии (и на судската 

администрација) при Здружението на 

судии на РМ во периодот од 1999 до 

Активности во камповите Стенковец, 
Непроштено и Чегране организирани во 

соработка со Детскиот театарски центар →
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522005 година. Во 2006 година, Центарот прерасна 

во јавна установа, Академија на судии и јавни 

обвинители.

Со поддршка од Мрежната женска програма, 

нашата Женска програма обезбеди ургентни 

средства за бегалките од Косово. Во Институтот 

„Евро-Балкан“ профункционира Истражувачкиот 

центар за родови студии.

„Програмата Чекор по чекор пoстигна изво-

нредни резултати. Вo основните училишта 

повеќе од 4.000 наставници беа обучени за 

интерактивни методи во наставата за дeца. 

Во 1999 година, Чекор по чекор сe осамостои 

како Фондација за образовни и културни 

иницијативи ’Чекор по чекор‘. Се осамостои 

и Дебатната програма. Новоформираното 

Здружение на граѓани ’Дебатери‘ ја презеде 

програмата. Малку подоцна ja прeзеде и 

програмата Учиме право, која ги запознава-

ше средношколците со основните принципи 

на демократијата и владеењето на правото. 

Подоцна ова здружение се регистрира како 
Младински образовен форум, препознатлив 

по проектите за борба против корупцијата во 

високото образование и за реформирање на 

студентското организирање“, вели програм-

ската директорка Споменка Лазаревска.

Програмата за медицина и здравство ја поддржа 

иницијативата за основање центар за дневна 

грижа во рамките на Центарот за грижа за деца 

со интелектуална попреченост во Свети Николе. Во 

Дневната болница за детско ментално здравје во 

Скопје беше развиена програма од работилници 

за мултидисциплинарен приод кон менталните 

болести наменети за родители, наставници и учи-

лишни педагози и психолози. Со Детската клиника 

спроведовме програма за вклучување волонтери 

за работа со болните деца – организиравме 12 

различни работилници, кои развеселија околу 400 

деца од болницата. 

Мониторингот на медиумите го пренасочивме кон 

печатените медиуми и нивното известување за 

време на кампањата за претседателските избори, 

на кои победи кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Борис 

Трајковски.

Во соработка со Соросовиот фонд за економски 

развој од Њујорк и Извозната и кредитна банка 

од Скопје, за земјоделците и малите рурални 

бизниси основавме кредитен фонд од кој, до март 

2007 година, беа одобрени 526 кредити во вкупна 

вредност од 1.821.000 евра. Со средства од нашиот 

буџет основавме и фонд од 65.500 долари за мали 

групни заеми преку Хуманитарното здружение 

„Можности“.

Согласно новиот Закон за здруженија на граѓа-

ни и фондации, Фондацијата Институт отворено 

општество – Македонија беше регистрирана како 

домашно правно лице на 7 октомври 1999 година. 

„Евро-Балкан“ беше 

формиран за да ги шири 

европските идеи и 

политика, да ја поддржува 

трансатлантската 

соработка, да ја афирмира 

регионалната интеграција 

и да го истакнува 

автентичниот европски 

идентитет, културата и 

граѓанското општество 

на Балканот. Во рамки на 

„Евро-Балкан“ проработи 

и првата електронска 

новинска архива во 

Македонија, ЕНА.

Активности во камповите Стенковец, 
Непроштено и Чегране организирани во 

соработка со Детскиот театарски центар →
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2000:  
ГОВОРОТ НА 
ОРУЖЈЕТО 
ПОБРЗ ОД 
ДИПЛОМАТИЈАТА 



На 11 јануари, во близина на скопското село Арачи-

ново, во престрелка беа убиени тројца полицајци. 

На 10 февруари, Скопје беше домаќин на конфе-

ренцијата на Пактот за стабилност, основан на 10 јуни 

1999 година на иницијатива на ЕУ заради воспоставување 

и зацврстување на мирот и безбедноста во Југоисточна 

Европа. Една недела подоцна, Генералниот секретар 

на НАТО, Џорџ Робертсон, говореше во Собранието на 

Република Македонија. На 18 мај, обединетата опози-

ција, предводена од СДСМ, одржа голем митинг и побара 

распуштање на Владата и Собранието. Но, Владата си ја 

продолжи тајванската авантура и, во обид да го спаси 

проектот, потпиша со тајванската влада договор за 

основање слободни економски зони. Главните принципи 

на соработка меѓу земјите од ЈИЕ беа тема на самитот 

што се одржа во Скопје на 25 октомври. Но, напорите 

на ЕУ и НАТО да ја обезбедат стабилноста на Балканот 

преку дипломатија која ги нагласуваше евроатланските 

перспективи беа задоцнети и млаки. Војната на Косово 

ескалира, оружјето во неколку наврати се огласи и во 

Македонија.

Сорос ги поттикна своите фондации во Југоисточна 

Европа да ги искористат можностите создадени со Пак-

тот за стабилност и одвои посебен буџет за Паритетните 

фондови. Фондациите добиваа средства од тој буџет во 

случаи кога странски владини и невладини партнери 

учествуваа во финансирањето фондациски проекти со 

најмалку 50 проценти од вкупниот износ. Поради својата 

висока репутација како успешен донатор и имплемен-

татор, стекната особено во периодот на косовската 

бегалска криза, ФИООМ беше баран партнер. И владата 

на Георгиевски, свесна за сопствените ограничени 

човечки капацитети и финансиски ресурси, соработува-

ше со ФИООМ во образованието, економските реформи 

и реформите на јавната администрација. 
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56Од посетата на делегацијата на германското 

Министерство за надворешни работи на ФИООМ 

произлезе договор за соработка во проектот за 

обука на обучувачи Воведување во структурите 

на Европската Унија. Обуката се спроведуваше во 

периодот 2000 – 2002 година во соработка со бер-

линскиот Институт за европска политика, а беше 

кофинансирана од Министерство за надворешни 

работи на Германија. Обучувани беа 20 претстав-

ници од граѓанското општество и од државната 

администрација, од кои 11 го положија завршниот 

испит и добија дипломи на сертифицирани обучу-

вачи за ЕУ. Тие го основаа Македонскиот центар за 

европско образование. Во рамки на истата сора-

ботка беа организирани и семинари за Спогодбата 

за стабилизација и асоцијација на кои учествуваа 

70 претставници од државната администрација. 

Фондацијата беше единствениот актер во Македо-

нија кој имаше развиено долготрајна стратегија за 

демаргинализирање на Ромите, почнувајќи од пот-

тикнувањето тие да го дооформат своето основно 

и средно образование до зголемувањето на бројот 

на Ромите на универзитетите. 

„Целта ни беше од хуманитарна помош да 

преминеме на развојни активности. Го пре-

зедовме моделот на унгарската фондација 

која стипендирањето го поврза со ментор-

ска помош и со успех го применивме во 

Македонија. Стратегијата ни беше ромскиот 

невладин сектор и образованието на Ромите 

да ги поддржуваме не само преку посебна 

Ромска програма, туку да ги вклучиме и во 

другите фондациски програми. Го зајакнавме 

капацитетот на ромските невладини органи-

зации, а тие својот успех го поистоветуваат со 

ФИООМ“, вели тогашниот координатор Елвис 

Али. 

Во академската 1993/94 година, на факултетите 

имаше само 9 Роми. Со нашите проекти бројката се 

зголеми на 126 во 2001/02 година. Стипендирањето 

многу помогна да се оствари таквиот успех. Во учеб-

ната 2000/01 година, стипендии и менторска помош 

добија 20 студенти и 20 средношколци. Јапонската 

асоцијација за помош додели уште 5 стипендии за 

студенти и ментори, а австрискиот КултурКонтакт 

додели уште 20 за средношколци и за нивните 

ментори. Се осамостои Центарот за изведувачки 

уметности „Мултимедија“, Програмата за уметност 

и култура отвори нова потпрограма, Култура нова, 

во соработка со холандската Европската културна 

фондација.

Свртувањето кон локалната заедница и 

препознавањето на нејзините потреби беше нео-

пходно за јакнењето на довербата во невладините 

организации. 

„Со финансиска поддршка на Швајцар-

ската агенција за развој и соработка беа 

формирани првите центри за поддршка на 

невладини организации во Прилеп, Велес, 

Штип и Кичево, а до крајот на 2004 година, 

во партнерство со Европската агенција за 

реконструкција, никнаа осум нови центри 

Сорос ги поттикна своите 

фондации во Југоисточна 

Европа да ги искористат 

можностите создадени 

со Пактот за стабилност 

и одвои посебен буџет за 

Паритетните фондови. 

Фондациите добиваа 

средства од тој буџет во 

случаи кога странски 

владини и невладини 

партнери учествуваа 

во финансирањето 

фондациски проекти со 

најмалку 50 проценти од 

вкупниот износ. Поради 

својата висока репутација 

како успешен донатор и 

имплементатор, стекната 

особено во периодот на 

косовската бегалска 

криза, ФИООМ беше баран 

партнер. 



во Дебар, Делчево, Струмица, Ресен, Кратово, 

Неготино, Струга и Гевгелија. Целта на инсти-

туционалната поддршка која траеше до 2006 

година беше да се зајакне улогата на невла-

дините организации надвор од главниот 

град, давајќи им поддршка на невладините 

организации за да обезбедат подобри услу-

ги и да ги зголемат своите капацитети за 

соработка со други невладини организации, 

со локалните власти, бизнис-секторот и 

Учесници во обуката за обучувачи 
Воведување во структурите на ЕУ во 

соработка со германското МНР ↓
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58медиумите. Фондацијата ја продолжи својата 

поддршка и откако центрите се профилираа 

како независни ентитети, со нови имиња и 

со дефинирани мисии, согласно приорите-

тите во нивните локални средини. Она што 

ме фасцинира е сублимирано во зборовите 

соработка и партнерство на неколку нивоа: 

Фондацијата ја зајакнуваше својата улога 

како кредибилен субјект за соработка и 

партнерство со меѓународни организации и 

донaтори, невладините организации продук-

тивно соработуваа со локалните власти, а 

сите центри дејствуваа како респектабилна 

мрежа и создаваа нови мрежи на невладини 

организации кои заеднички работеа на демо-

кратизизирање на општеството следејќи ги 

принципите на отвореното општество“, вели 

Слободанка Марковска, тогаш членка, а потоа 

претседателка на Управниот одбор. 

Летните школи во Охрид се интегрираа во Охрид-

ски летен универзитет со деведесетина учесници 

од Југоисточна Европа, а беа опфатени темите: 

Масовните миграции како предизвик за балканска-

та безбедност, Меѓународните индустриски односи, 

Лицето на Другиот, Границите на човештвото и 

Архитектурата на масовните движења. 

Програмата за основно и средно образование 

почна два нови проекти кои го привлекоа интересот 

на младите: Учиме право и Младински иницијати-

вен фонд на ЈИЕ. Преку Учиме право, младите се 

запознаваа со основните вредности и принципи на 

функционирањето на државата, човековите права, 

правото и демократијата. Младинскиот иницијативен 

фонд поддржа 13 младински иницијативи насочени 

кон толеранција и разбирање, меѓуетнички одно-

си, лидерство и одговорност, мултукултурализам и 

демократски вредности, претприемање и ненасил-

но разрешување конфликти. 

Исток – Исток поддржа средба на четириесетина 

експерти од земјите членки на Пактот за стабил-

ност кои разменија искуства за стабилизацијата и 

развојот на регионот. Преку истата програма орга-

низиравме и обука за градоначалници, општински 

службеници и деловни луѓе од земјите од Кори-

дорот 8, кои дискутираа за развојните планови и 

перспективите на регионот, а градоначалниците 

на Скопје, Софија и Тирана потпишаа договор 

за соработка. Програмата за жени работеше на 

промоција на еднаков пристап на жените во поли-

тиката, економијата и во другите области. Ги 

јакневме капацитетите на женските невладини 

организации, а во рамките на Истражувачкиот цен-

тар за родови студии проработи Информативно и 

документациско одделение како дел од мрежата на 

12 такви одделенија во фондациите од Соросовата 

мрежа. Го поддржавме и проектот Марија-ХОПС кој 

го третираше проблемот на женската проституција 

и трговијата со жени поврзани со корисниците на 

дрога. Програмата за жени учествуваше и во ини-

цијативата за формирање на Македонското женско 

лоби и организира донаторска конференција за 

проекти за политичко јакнење на жените во пре-

срет на локалните избори закажани за септември 

2000 година.

„Она што ме фасцинира 

е сублимирано во 

зборовите соработка и 

партнерство на неколку 

нивоа: Фондацијата ја 

зајакнуваше својата 

улога како кредибилен 

субјект за соработка 

и партнерство со 

меѓународни организации 

и донaтори, невладините 

организации продуктивно 

соработуваа со локалните 

власти, а сите центри 

дејствуваа како 

респектабилна мрежа и 

создаваа нови мрежи на 

невладини организации 

кои заеднички работеа на 

демократизизирање на 

општеството следејќи ги 

принципите на отвореното 

општество.“

Учесници на Летните 
школи во Охрид →
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2001:  
ДОСТА Е! 



Вооружените напади зачестија во гра-

ничните подрачја со Србија (Косово 

и Прешевската долина). Се огласи 

паравоената Ослободителна национална 

армија (ОНА) на командантот Али Ахмети. На 

крајот на март, кога и скопското село Арачи-

ново падна во рацете на ОНА, генералниот 

секретар на НАТО, Џорџ Робертсон, донесе 

во Скопје ултиматум за почнување прегово-

ри. На 5 април, лидерите на двете најголеми 

македонски и двете најголеми албански пар-

тии се договорија да формираат коалиција. 

На 9 април, во Луксембург беше потпишана 

Спогодбата за стабилизација и асоцијација 

со ЕУ. Владата на политичко единство беше 

изгласана во Собранието на 13 мај, а веќе на 

22 мај, лидерите на ПДП и ДПА ја потпишаа 

со Али Ахмети т.н. Призренска платформа. На 

5 јули, АРМ и ОНА потпишаа со НАТО одделни 

спогодби за прекин на огнот. Црниот биланс 

на осуммесечните воени дејства, кои едни ги 

нарекуваат војна, други вооружен конфликт, 

а во кои една четвртина од македонската 

територија беше надвор од контролата на 

безбедносните сили, изнесуваше седум-

десетина мртви, десетина исчезнати и 

киднапирани лица, стотици запалени и 

уништени домови, неколку десетици илјади 

раселени лица, како и изгубена доверба 

меѓу Македонците и Албанците. Рамковниот 

договор, потпишан на 13 август во Охрид, 

беше компромисно решение за излез од 

воениот конфликт, но не ја прекина веднаш 

веригата на насилствата во која настрадаа 
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распушти ОНА, владата прогласи амнестија за 

припадниците на ОНА, а на 17 ноември, Собранието 

ги изгласа уставните промени. 

„Моето учество во управувањето со ФИООМ 

како член и потоа како претседател на Управ-

ниот одбор траеше од 1996 до 2004 година. 

Мандатот ми започна спокојно, со одлуки за 

поддршка на проекти кои произлегуваа од 

мисијата на фондацијата: унапредување на 

граѓанското општество, демократија, толе-

ранција... За жал, во Македонија политички 

здодевните периоди траат кратко. Се случи 

конфликтот од 2001 година кој промени многу 

нешта. Меѓу нив мора да се спомне и првата 

диференцијација која се појави во невлади-

ниот сектор, чии последици се воочливи до 

денес. Мислам дека тоа е моментот кога фон-

дацијата се промовира како фактор кој има 

вистинско позитивно влијание врз политич-

ките процеси. Овој период не го спомнувам 

случајно. Во сета деликатност на моментот, 

сведоци бевме на групирање околу Институ-

тот, не само на невладини организации, туку 

и на неформални групи и поединци. Субјекти 

кои секојдневно, сосема спонтано доаѓаа 

на разговори, но не да бараат финансиска 

поддршка за нивните идеи, туку да понудат 

помош, секој од својата област, за смирување 

на состојбите во општеството и спречување 

на ескалацијата на меѓуетничките тензии. 

Следеа бројни активности и реализација на 

проекти кои, гледано од денешна призма, 

имаа мерлив позитивен ефект. Пред сè, со 

тоа што во тој контекст мнозина го сфатија 

вистинското значење на отвореното опште-

ство. За голем дел од нас кои бевме ’внатре‘ 

во тие моменти, се зацврсти уверувањето 

дека не сме малку и дека сепак постои моќ 

да се влијае врз општествените текови. За 

жал, оние кои се дистанцираа од оваа идеја, 

токму тогаш го поставија темелот на сите 

идни непријателски кампањи против фонда-

цијата“, вели Емилија Симовска. 

Вооружениот конфликт беше драматичен пре-

дизвик. Немаше дилеми дека прераснувањето на 

судирот во меѓуетничка војна ќе го загрози опста-

нокот на Македонија. Нашиот прв чекор беше 

разбивањето на молкот на шокираните граѓани кои 

добиваа само ограничени информации. Отворени-

те телефони беа дел од проектот Граѓански одговор 

на кризата што го спроведовме со поддршка од 

Фондацијата „Крал Бодуен“. Граѓаните можеа да се 

јават на два телефонски броја (на македонски и 

на албански јазик) и да одговорат на прашањето: 

„Што ме плаши најмногу овие денови?“. Потоа, 420 

невладини организации, институции и јавни лич-

ности од земјата и странство го потпишаа Апелот 

за мир, по кој следеше уште еден, Апелот против 

безумието: „Ги осудуваме тероризмот и агресијата 

врз Македонија и протестираме против поттикну-

вачите на вандализам и етничка и верска омраза. 

Да не дозволиме да нè манипулираат и плашат луѓе 

со фашистички идеи и криминални мотиви.“ Дел 

од Апелот против безумието беше песната „Лажни 

пророци“ од бардот на македонската поезија 

Се случи конфликтот од 

2001 година кој промени 

многу нешта. Меѓу нив 

мора да се спомне и 

првата диференцијација 

која се појави во 

невладиниот сектор, чии 

последици се воочливи 

до денес. Мислам дека 

тоа е моментот кога 

фондацијата се промовира 

како фактор кој има 

вистинско позитивно 

влијание врз политичките 

процеси. 



Блаже Конески: „Ќе дојде време на лажни пророци 

/ што божем во мое име / ќе ве збираат по плошта-

дите / ќе креваат врева до небеси / ќе се бувтаат 

во градите. / Немојте да им верувате! / Тие мислат 

само на себеси. / Бес ги распина внатре / душите 

да ви ги затре. / Тие варосани гробови! / Не да им 

станете робови!“

Во Тетово, Гостивар, Скопје, Велес и Штип 

беше дистрибуиран Граѓанскиот информатор, 

подготвуван од две невладини организации, маке-

донскиот Младински информативен центар од 

Тетово и албанската Асоцијација за демократски 

иницијативи од Гостивар. Институтот „Евро-Балкан“ 

подготвуваше дневни информативни брифинзи 

од македонскиот и странскиот печат. Во воените 

дејствија во Полог беше гранатиран антенскиот 

столб над Тетово, од кој зрачеа предаватели на 

неколку национални и регионални медиуми. За 

да го спречиме информативниот мрак во тој регион, 

преку Меѓународниот медиумски фонд со итна набав-

ка обезбедивме предаватели и нов антенски столб за 

телевизиите Сител од Скопје, Арт, КИС и Коха од Тетово 

и радиото Плус Форте од Тетово. 

Во јуни, во Охрид се одржа средба на 120 невлади-

ни организации на која се роди Граѓанскиот совет 

на Македонија, а беше креирана и веб-страницата 

Вокс попули како слободен, нецензуриран форум за 

дискусија на граѓаните и невладините организации. Потпишување на 
Рамковниот договор 
во Охрид ↓
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кампања Доста е! – протест против заканите и запла-

шувањата на кои беа изложени граѓаните. Црната 

точка во логото на кампањата Доста е! беше преду-

предување за катастрофата која се надвиснуваше 

над сите нас. 

Мир наспроти војната – од нас зависи беше проект 

поддржан од УСАИД. Рамковниот договор беше 

составен на англиски јазик и не им беше изворно 

и целосно познат на граѓаните кои беа подложени 

на дезинформации. Затоа го преведовме на маке-

донски и го дистрибуиравме како брошура во 

тираж од 100.000 примероци. Воведот во брошурата 

Перспективите на Рамковниот договор: Видување 

за евентуалната платформа за граѓанска акција 

на невладиниот сектор во Македонија, напишан од 

тогашниот член на Управниот одбор на ФИООМ, денес 

претседател на Република Македонија, Ѓорге Иванов, 

беше преведен на албански, ромски и англиски 

јазик. Грантови им беа доделени на невладините 

организации, членки на платформата Доста е!, за да 

ја дистрибуираат брошурата и да ги запознаваат 

граѓаните со Рамковниот договор.

Неколку активности од програмата Исток – Исток 

беа одложени поради вооружениот конфликт. Сепак 

беше одржан Охридскиот летен универзитет на 

тема „Историја, историографија: политички пра-

шања“, организиран од Институтот „Евро-Балкан“ 

и француската организација ТрансЕропен. На 36 

млади учесници од балканските земји им беше пре-

зентирана алтернативна историја ослободена од 

националистички извртувања. 

„Ги осудуваме 

тероризмот и агресијата 

врз Македонија и 

протестираме против 

поттикнувачите на 

вандализам и етничка 

и верска омраза. Да 

не дозволиме да нè 

манипулираат и плашат 

луѓе со фашистички идеи 

и криминални мотиви.“ 

Повторното раѓање на балканската историја беше 

партнерски проект со Центарот за демократија и 

помирување во ЈИЕ од Солун. Во негови рамки беше 

продуциран аудиовизуелниот материјал Повторно 

учење за балканските војни заради промоција на 

регионалниот плурализам, наменет за наставници 

по историја, студенти и академици, невладини орга-

низации, владини институции, како и за пошироката 

јавност. Книгата Егзодусот на Македонците од Грција: 

женски приказни за Втората светска војна и за 

нивниот егзодус беше резултат на истражувањето 

и запишувањето на усната историја, спроведено од 

Истражувачкиот центар за родови студии. 

Програмата за предучилишно и средно образование 

им дистрибуира учебници на раселените деца од 

подрачјето зафатено со кризата. Вкупно 6.000 учени-

ци поминаа низ програмата Економско образование 

за млади, а 89 основни училишта ја прифатија како 

воннаставна програма. Беше отворен Ромаверзитас, 

центар зa неформално образование на студентите 

Роми и за нивно демаргинализирање. Ромаверзитас 

опфаќаше студенти од прва година на хуманитарни-

те, социјалните и уметничките студии на скопскиот 

универзитет. Тоа беше прв и единствен таков центар 

на Балканот, конципиран по примерот на „невидливи-

те колеџи“. Таа година во Ромаверзитас се вклучија 

првите 15 студенти, кои покрај стипендиите добија и 

обуки за невладиниот сектор и управувањето со про-

екти, учествуваа во дебати и дискусии со професори 

од Правниот факултет, посетуваа театарски и кино-

претстави, како и курсеви за литературно познавање 

на нивниот мајчин јазик. Во следните години, бројот 

на стипендирани студенти растеше заедно со обуките 



кои вклучија и пишување есеи, стратегии за учење и 

дебатирање. Ромаверзитас доби свои простории со 

библиотека и компјутери со пристап до интернет. 

Живо наследство беше нов партнерски потфат на 

белгиската Фондација „Крал Бодуен“ и ФИООМ, а 

беше замислен како поддршка на конзерваторски 

проекти и иницијативи за локален развој на мали-

те заедници преку нивните автентични културни 

ресурси. Вклучувањето на локалните жители и 

почитувањето на концептот на одржлив развој беа 

базичните принципи на Живо наследство. 

На конкурсот за преводи на класични дела, грантови 

добија преведувачите на дела од античките автори 

Овидиј, Апулеј, Еврипид, Плаут и Сенека. 

Во ноември, во Скопје се одржа првиот Саем на невла-

дини организации, а ние го поддржавме учеството на 

19 невладини организации од внатрешноста.

Комбе од 
кампањата 
Доста е! ↓
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МОЌТА НА 
ГРАЃАНИТЕ 



Владејачката коалиција правеше сè за да 

не исполни една од обврските преземени 

со потпишувањето на Рамковниот договор 

– предвремените слободни и демократски парламен-

тарни избори. Рејтингот нa владата на Георгиевски 

и Џафери беше катастрофален, а во јавноста пре-

овладуваше мислењето дека таа е виновна за 

вооружениот судир кој ја доведе Македонија до 

работ на граѓанска војна. Власта се обидуваше да ја 

минимизира важноста на изборите. Медиумите под 

нејзина контрола започнаа кампања која требаше 

да ја увери домашната и меѓународната јавност 

дека граѓаните се еднакво разочарани и од власта 

и од опозицијата и дека одзивот на гласачите нема 

да биде доволно голем за да може да се формира 

стабилна влада која ќе го спроведе Рамковниот 

договор. Кампањата за демотивирање на гласачите 

тврдеше и дека најпрвин треба да се отстранат сите 

последици од воениот судир, а имаше и закани дека 

кревкиот мир ќе биде нарушен доколку владејачките 

партии ги загубат изборите. Можеби оваа стратегија 

ќе успееше доколку невладиниот сектор не ја пре-

земеше одговорноста да ги артикулира потребите и 

да ја застапува волјата на граѓаните. 

Во март, ФИООМ и солунскиот Институт за демо-

кратија и помирување во ЈИЕ го спроведоа 

истражувањето на јавното мислење Мир, стабилност, 

избори, кое покажа дека, без оглед на етничките 
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68разлики, 80 проценти од граѓаните се решени да 

излезат на гласање доколку постојат гаранции дека 

изборите ќе бидат слободни и демократски. Огром-

ното мнозинство изрази неверување дека актуелната 

власт сака да организира избори без насилство, пред 

сè поради нејзината корумпираност и вовлече-

ност во организираниот криминал. Резултатите од 

истражувањето ги поткрепи и соопштението на 

Меѓународната кризна група за корумпираноста на 

власта во Македонија кое беше дистрибуирано на 

Донаторската конференција во Брисел на 13 март. 

На форумот одржан на крајот на март, 111 невладини 

организации здружени во Платформата за граѓанска 

акција Доста е! ги дефинираа и јавно ги соопштија 

своите приоритети: слободни и демократски избо-

ри, борба против корупцијата, демилитаризација 

на општеството, развој на локалната демократија и 

намалување на одливот на умови. 

Во април организиравме конференција за коруп-

цијата во Македонија на која беше промовиран и 

извештајот на Роберт Хислоп Затишје пред бура, чија 

содржина може да се резимира во реченицата: Сите 

земји имаат своја мафија, но во Македонија мафијата 

има своја држава. Исплашената власт реагираше 

хистерично. Премиерот упадна на веќе започнатата 

конференција и ги обвини ФИООМ и Доста е! дека 

се „петта колона на меѓународниот заговор против 

интегритетот и суверенитетот на Македонија“, а како 

носители на заговорот премиерот Георгиевски ги 

означи НАТО, САД, Џорџ Сорос, Њујорк тајмс и „некои 

еврејски кругови“. Овие етикети потоа беа употреб-

увани во неколкумесечната жестока хајка против 

фондацијата и невладиниот сектор, во која учествуваа 

провладини медиуми, високи функционери од власта, 

па дури и претседателот на Собранието. Антизапад-

но обоената кампања кулминира со бесмисленото 

обвинение на министерот за внатрешни работи дека 

изборниот пораз на владејачката коалиција бил 

резултат на „волшебната хартија и невидливото 

мастило произведени од Сорос во Данска и илегално 

донесени во Македонија од данскиот баталјон на 

КФОР“.

Граѓанското општество ги следеше своите приорите-

ти. Ние го поддржавме формирањето на коалицијата 

Македонија без корупција, а Платформата за граѓан-

ска акција Доста е! ја лансира кампањата Моќта е во 

народот. Тоа беше национална медиумска кампања 

за мотивирање на избирачите и беше дизајнирана 

од група граѓански активисти, лидери на невладини 

организации, интелектуалци, новинари и бизнисмени. 

Во неа учествуваа и невладини организации кои 

спроведуваа свои локални проекти за мотивација, 

едукација и набљудување на изборите. Овие про-

екти беа финансирани и од други донатори кои, со 

извесно задоцнување, ги поддржаа предизборните 

активности на невладиниот сектор. 

На нападите од власта, Моќта е во народот одгово-

ри со отворањето на Информативниот центар на 

НВО, сместен во популарното кафуле „Медиум“ во 

непосредна близина на Собранието. Беа одржани 

десетици прес-конференции, промоции и дебати на 

кои невладиниот сектор им се обраќаше на граѓаните 

преку медиумите, но и низ директни контакти со оние 

кои го посетуваа Центарот. ВМРО-ДПМНЕ ги засили 

своите напади преку двонеделникот Манифест, кој 

имаше жестока националистичка, ксенофобична, 

антизападна, анти-НВО и анти-Сорос реторика. Моќта 

е во народот одговори со истоимениот неделен 

Во април организиравме 

конференција за 

корупцијата во Македонија 

на која беше промовиран 

и извештајот на Роберт 

Хислоп Затишје пред бура, 

чија содржина може да се 

резимира во реченицата: 

Сите земји имаат своја 

мафија, но во Македонија 

мафијата има своја 

држава. 



прилог во угледниот Утрински весник. „Македонија не 

смее да ги изгуби овие избори“, беше еден од слога-

ните на кампањата Моќта е во народот. 

За својата кампања, која требаше да ги убеди граѓа-

ните дека живеат во „најубавиот од сите светови“, 

власта користеше буџетски пари. Медиумите беа 

преплавени со платени огласи во кои министер-

ствата манипулираа со цифрите што требаше да 

ги уверат граѓаните во економските успеси на вла-

дата и да заборават дека Македонија е на работ 
Прес на Доста е! во 

Информативниот центар 
на НВО ↓
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70на финансиски колапс и дека е европски 

рекордер во невработеност. Фондацијата го 

организира и финансиски го поддржа Еко-

номскиот форум 2002 на кој беа споредени 

тврдењата на владата и реалноста. Форум-

ските сесии беа директно пренесувани од 

приватните телевизии.

Во Македонија имаше населени места во кои 

беа достапни само електронските и печате-

ните медиуми контролирани од власта. За да 

се овозможи плурализам во информирањето, 

УСАИД и ФИООМ партнерски го финансираа 

проектот во кој четири приватни дневни 

весници (на македонски и на албански) беа 

бесплатно дистрибуирани во овие места. 

Сè на сè, фондацијата беше иницијатор, коор-

динатор и еден од донаторите на успешната 

граѓанска акција за слободни и демократски 

избори. 

Одзивот на гласачите на 15 септември ги 

надмина сите очекувања: 73,4 проценти од 

избирачите го искористија своето право 

и ја казнија власта, односно партиите на 

Георгиевски и Џафери кои се обидоа да ги 

релативизираат своите потписи под Рамковни-

от договор. 

Придонесот на невладиниот сектор во моби-

лизирањето на граѓаните и клучната улога 

на ФИООМ во созревањето на граѓанското 

општество беа признаени и дома и во стран-

ство. Британскиот Форин офис и неговиот 

Департман за меѓународен развој одлучија 

Поштенска картичка од кампањата Моќта е во народот која повикува на гласање ↓



да финансираат два наши проекти. Школа 

за демократија беше едукативен проект 

кој на иновативен начин ги запознаваше 

граѓаните со принципите и вредностите на 

демократијата. Беа подготвени 10 забав-

но-едукативни книшки на седумте јазици 

што се зборуваат во Македонија. Целта на 

Граѓанската платформа за мир и стабилност 

беше да го сврти вниманието на владејач-

ките структури кон ставовите на граѓаните и 

приоритетите важни за нив. Организиравме 

дебати и анализи во 10 градови, а ставовите 

и потребите на граѓаните беа широко дис-

трибуирани од сè уште активната платформа 

Доста е!. 

Во предизборието, Женскиот информати-

вен центар се вклучи во активностите на 

Информативниот центар на НВО со инфор-

мации за не/рамноправното учество на 

жените во изборниот процес. Во соработка 

со француската организација ТрансЕропен, 

Програмата за жени се вклучи и во проектот 

Прекугранични активности на активистки-

те. Карван од 50 жени од сите поранешни 

југословенски републики и Албанија во две 

недели ги посети местата на конфликтот 

кој доведе до крвавото распаѓање на пора-

нешна СФР Југославија, соочувајќи се со 

реалноста, минатото и перспективите за 

иднината. Во карванот учествуваа седум 

жени од Македонија. Важна компонента во 

овој постконфликтен проект беше патувач-

ката изложба на фотографии од местата кои 

ги посети карванот. 

Поштенска картичка од Дар-Мар за кампањата Моќта е во народот ↓
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72Проектот Другиот во курикулумите на високото образование се надоврза 

на истражувањето кое го спроведовме по конфликтот од 2001 година и 

резултатите ги објавивме во публикацијата Дали се познаваме доволно?. 

Проектот беше придонес кон надминувањето на слабостите со кои во 

наставните програми беа претставени „Другиот“ и „другоста“ во етничка, 

верска и јазична смисла. 

Обезбедувајќи странска експертска помош, му помогнавме на Бирото за 

развој на образованието да ги спроведе започнатите реформи во сред-

ношколското образование. Сo финансиска помош од УСАИД почна проектот 

Креативна настава и учење, кој во првите три години беше спроведуван 

во 18 гимназии и 45 основни училишта. Целта беше да им се помогне на 

училиштата да ги обликуваат и спроведат своите развојни планови преку 

обезбедување соодветна обука за наставниците и другиот персонал. УСАИД 

ѝ даде на фондацијата финансиска поддршка за спроведување на уште 

една иницијатива: Овозможување формално образование за децата од ром-

ската супстандардна населба Кланица. 

Во соработка со швајцарската фондација Про Хелвеција, Програмата за 

уметност и култура го реализира проектот Мулти-Култи, со кој беше про-

мовирано богатството на различните културни вредности во Македонија и 

нивното испреплетување. Целта на новата потпрограма Деконтаминација на 

културата беше да промовира антимилитаристичка визија на Македонија 

како отворено и интегрирано општество преку демистификација на нацио-

налистичките митови креирани за време на воениот конфликт од 2001 година 

и по него. Беа поддржани четири независни двегодишни истражувања. 

Преводи на дела од класичните автори Аристотел, Петрониј, Сенека, Кикерон 

и Терентиј станаа достапни за македонските читатели. Трошоците за објаву-

вањето ги покри Министерството за култура. 

Oд 2002 до 2008 година, со кредитен фонд од 300.000 евра го премостувавме 

недостигот на обртни средства во малото стопанство. Од 2008 година, фон-

дот го пренаменивме за кредити за започнување бизниси.

ВМРО-ДПМНЕ ги 

засили своите напади 

преку двонеделникот 

Манифест, кој 

имаше жестока 

националистичка, 

ксенофобична, 

антизападна, анти-

НВО и анти-Сорос 

реторика. Моќта е во 

народот одговори со 

истоимениот неделен 

прилог во угледниот 

Утрински весник. 

„Македонија не смее да 

ги изгуби овие избори“, 

беше еден од слоганите 

на кампањата Моќта е 

во народот. 

И Пецко повикува 
на избори →
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2003:  
СОРАБОТКА СО 
ЦЕНТРАЛНАТА И 
ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ 



Во март, во соработка со Министерството за локална 

самоуправа ја организиравме првата Национална кон-

ференција за отворена власт, со фокус врз слободата 

на информирањето, консултативноста, партиципативноста, 

отчетноста и одговорноста на власта. За да ја промовираме 

информатичката технологија и да ја направиме подостапна, 

основавме дигитални клубови во Дебар, Ресен и Кочани. 

Клубовите беа сместени во јавните библиотеки и секој од 

нив нудеше употреба на четири компјутери, пристап до 

интернет, печатач и скенер. Промоцијата на информатичка-

та технологија во невладиниот сектор се одвиваше преку 

проектот е-јавачи, креиран за да им помага на граѓанските 

здруженија да изработуваат и одржуваат веб-страници, 

подобро да користат интернет и електронска комуникација 

во остварувањето на својата мисија. Бесплатен пристап до 

интернет добија 35 невладини организации. 

ФИООМ и Македонскиот центар за меѓународна соработка 

го поддржаа тригодишниот проект на ромската невладина 

организација „Месечина“ за отворање шест регионални 

граѓански советодавни центри. Целта на центрите беше да 

следат колку се почитуваат човековите права на Ромите, 

да ја едуцираат ромската популација и да ја промовираат 

ромската култура во општеството.

Живо наследство овозможи Смоларскиот Водопад да стане 

достапен за посетителите, децата да го откријат Мариово 

како живописна дивина, сватовите од Галичник да добијат 

нова одора, да се врати животот во Старата скопска 

чаршија, да оживее традицијата во пелистерското село 

Маловишта, а Јуруците од околината на Радовиш да изра-

ботуваат носии и накит. Беше поддржана и промоцијата на 

вештините на грнчарите од Вранештица, лицата згрижени 

во Заводот за рехабилитација во Бања Банско беа обуче-

ни за копаничарство, а музејот во Гевгелија организира 
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76пренесување на скулптурата „Слобода“ од академ-

скиот вајар Јордан Грабул на нова локација, која 

прерасна во место за собирање и дружење на 

граѓаните. Програмата за уметност и култура под-

држа и отворање работилница за копаничарство 

во прилепскиот манастир Зрзе, а го организира и 

форумот Културна деконтаминација кој го привле-

че вниманието на стручната јавност, медиумите и 

политичарите. Свои размислувања и толкувања за 

националистичките митови и мултикултурализмот 

изнесоа десетина експерти, интелектуалци и поли-

тичари, вклучително и премиерот Црвенковски. 

Кампања Имаш право да 
знаеш за слободата на 

информирањето ↓



Живо наследство овозможи 

Смоларскиот Водопад да стане 

достапен за посетителите, 

децата да го откријат Мариово 

како живописна дивина, 

сватовите од Галичник да 

добијат нова одора, да се 

врати животот во Старата 

скопска чаршија, да оживее 

традицијата во пелистерското 

село Маловишта, а Јуруците 

од околината на Радовиш да 

изработуваат носии и накит. 

Беше поддржана и промоцијата 

на вештините на грнчарите од 

Вранештица, лицата згрижени 

во Заводот за рехабилитација 

во Бања Банско беа обучени 

за копаничарство, а музејот 

во Гевгелија организира 

пренесување на скулптурата 

„Слобода“ од академскиот 

вајар Јордан Грабул на нова 

локација, која прерасна во 

место за собирање и дружење 

на граѓаните. 

Деметрополизацијата на културата беше поддржа-

на со грантови за проекти од културата спроведени 

во 12 локални домови на култура. Соработката со 

Министерството за култура го овозможи објаву-

вањето преводи на дела од Аполодор, Кикерон, 

Езоп, Страбон, Платон, Плутарх, Такит и Аристофан.

Усвоивме тригодишна стратегија на програмите за 

образование која беше базирана врз еднаквиот 

пристап за сите, а особено за маргинализираните 

групи, развојот на знаење и компетенции кои водат 

кон демократско и отворено општество на 21 век 

и подобро владеење, поефективно управување 

и поголема транспарентност во образованието. 

Првата надворешна евалуација на универзитетите, 

направена од Европската универзитетска асоција-

ција, беше поддржана од ФИООМ и Германската 

ректорска конференција. Откако Македонија во 

октомври ја потпиша Болоњската декларација, 

во соработка со Министерството за образование 

и наука организиравме национална работилница 

за значењето и принципите на декларацијата. На 

крајот од годината, како резултат од успешната 

соработка, Владата донесе одлука да соработува 

со нас на експертско, консултативно и финансиско 

ниво во донесувањето Национална програма за 

развој на образованието.

Резултатите од анкетирањето на 2.500 студенти 

од трите универзитети во земјава покажаа дека 

академскиот свет не е имун на корупцијата и 

дека таа е присутна на сите нивоа во високото 

образование. Во декември објавивме конкурс за 

антикорупциски проекти на кој можеа да учеству-

ваат универзитетите, студентските и младинските 

организации.

Во ноември, Информативниот центар на НВО 

прерасна во самостојна организација НВО Инфо-

центар, финансиран од ФИООМ и Швајцарската 

агенција за развој и соработка.

Слободата на информирањето, приближувањето 

на македонското законодавство кон европското 

и граѓанските права и слободи беа главните теми 

на интерес на Правната програма. Во октомври, 

на иницијатива на регионалната програма Ини-

цијатива за правда на отвореното општество, 

организиравме конференција за слободата на 

информирањето. Го поддржавме Министерството 

за правда и во развивањето нови процесни закони, 

во согласност со стандардите на ЕУ. Во собрани-

ска процедура влезе новиот Закон за кривична 

постапка. Спроведовме и кампања за подобро 

информирање и запознавање на граѓаните со 

улогата на Народниот правобранител. Програмата 

за реформа на јавната администрација продолжи 

со обуките на претставниците на локалната власт, 

во согласност со новиот Закон за локална само-

управа донесен претходната година. Во фокусот 

на оваа програма се најдоа јавните услуги што ги 

даваат локалните власти, развојот на капацитетите 

на локалните службеници и едукацијата за програ-

мите и фондовите на ЕУ. 

Покрај програмата за кредитирање преку ИК 

банка, земјоделците добија и нова можност за 

користење кредити со мошне поволна каматна 

стапка. Средствата ги обезбедивме од Соросовиот 

Развоен фонд за мали претпријатија. 
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2004:  
ЧЕКОР НАПРЕД, 
ЧЕКОР НАЗАД 
КОН ЕВРОПА 



На 16 февруари, во авионска несреќа 

недалеку од Мостар загина вто-

риот претседател на Република 

Македонија, Борис Трајковски, кој остана 

запаметен по неговиот личен придонес за 

разрешување на вооружениот конфликт во 

2001 година и за потпишување на Рамковни-

от договор. Предвремените претседателски 

избори беа распишани за 14 април. 

Управниот одбор оцени дека неуспешни 

избори поради мала излезност, какви што 

во тој период се случуваа во соседните 

држави, би го забавиле приближувањето 

кон ЕУ, па затоа одобри поддршка за некол-

ку проекти за поттикнување на граѓанската 

одговорност за фер и демократски избори.

Гласачкото тело беше длабоко поделено. 

Изборите го дадоа победникот дури во 

вториот круг. Бранко Црвенковски беше 

избран за трет претседател на Република 

Македонија. Претходно премиер и лидер на 

СДСМ, тој освои 62,5 проценти од гласовите 

на излезените гласачи, но излезноста во 

вториот круг беше 53,6 проценти, невооби-

чаено мала за Македонија. Премиерската 

функција ја презеде банкарот Хари Костов, 

а лидер на СДСМ стана Владо Бучковски.
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во 2002 година озаконетите зголемени ингерен-

ции на локалните власти и правото на службена 

употреба на јазиците на малцинствата во општи-

ните во кои граѓаните од етничките малцинства се 

застапени со над 20 проценти. Приближувањето на 

Македонија кон ЕУ подразбираше надминување на 

македонско-албанските тензии, но новиот закон 

за територијална организација одново ги разгоре 

страстите. 

Нашата фондација стана препознатлива по 

ангажманот во градењето модерна, европски 

ориентирана политика, обезбедувајќи не само 

финансиска туку и експертска поддршка. Бевме 

вклучени во подготвувањето на неколку стратешки 

документи: Националната стратегија за развој на 

образованието, Националната стратегија за млади, 

Националната стратегија за медиуми и Нацио-

налната стратегија за развој на информатичкото 

општество, како и Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер. 

Кампањата Европа – сега или никогаш и трка-

лезната маса Крајот на Западниот Балкан и 

шансите на Македонија за влез во ЕУ беа дел од 

активностите во прилог на приближувањето кон 

ЕУ. Тркалезната маса беше организирана во пар-

тнерство со Европската иницијатива за стабилност 

(ЕСИ). Говорот на директорот на ЕСИ, Гералд Кнаус, 

и тркалезната маса во целина, привлекоа невооби-

чаено голем интерес на медиумите и на јавноста. 

Збогум ФИРОМ, добредојде Македонија (Good-bye 

FYROM, Welcome Macedonia) и Немој да ме фајро-

мираш (Don’t you FYROM me) беа незаборавните 

слогани на кампањата што ја организиравме во 

соработка со МЦМС. Кампањата лобираше во 

структурите на ЕУ и нејзините членки за призна-

вање на Македонија под нејзиното уставно име и 

имаше одличен одзив во јавноста. Поштенските 

картички со слоганите ги преплавија канцелариите 

на Европската комисија и Европскиот парламент. 

На 4 ноември, веднаш по неговиот реизбор, прет-

седателот Буш го потпиша документот со кој САД ја 

призна ПЈРМ под уставното име Република Маке-

донија. Грција реагираше жестоко и упати демарш 

до САД. ФИООМ, МЦМС и други невладини органи-

зации се придружија на иницијативата на Сојузот 

на организациите на жените на Македонија и орга-

низираа голема прослава на скопскиот плоштад 

„Македонија“ на која присуствуваа и претседателот 

на државата, премиерот, министри и пратеници. 

Собирот го бојкотираа лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 

Груевски, и функционерите на оваа партија. 

Поздравувајќи го признавањето, тие тврдеа дека 

датумот е избран за да се обесмисли веќе зака-

жаниот референдум против новата територијална 

организација со која некои општини со маке-

донско мнозинство станаа општини со албанско 

мнозинство. Референдумот на 8 ноември беше 

неуспешен, зашто излезноста изнесуваше само 

26,58 проценти, далеку под законски пропишаниот 

минимум.

Фондацијата и формално ја презеде лидерската 

улога во интеграцијата на Ромите како координа-

тор на донаторската заедница која ќе ја поддржи 

Декадата за вклучување на Ромите 2005 – 2015 

година. Охрабрени од успехот на проектот Центар 

Нашата фондација 

стана препознатлива по 

ангажманот во градењето 

модерна, европски 

ориентирана политика, 

обезбедувајќи не само 

финансиска туку и 

експертска поддршка. 

Бевме вклучени во 

подготвувањето на 

неколку стратешки 

документи: Националната 

стратегија за развој 

на образованието, 

Националната стратегија 

за млади, Националната 

стратегија за медиуми 

и Националната 

стратегија за развој 

на информатичкото 

општество, како и Законот 

за слободен пристап до 

информации од јавен 

карактер. 



за образование на ромските деца вo населбата 

Шуто Оризари, го реплициравме во Прилеп и Кума-

ново, a научените лекции и здобиените искуства ги 

преточивме во тригодишната Програма за обра-

зование на Ромите која ги здружи фондовите на 

неколку донатори: ФИООМ, УСАИД, швајцарската 

Заедничка кампања со МЦМС за 
признавање на Македонија под 

уставното име ↓
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амбасада. Целта беше да се задржат Ромчињата 

во образовниот систем така што ќе им се помог-

не да го подобрат својот успех во училиштето. Со 

учениците работевме од предучилишно до високо 

образование. Во компонентата за предучилишно 
Отворање на Детскиот 

театарски центар ↓



и основно образование соработувавме со невла-

дините организации „Дендо вас“ и „Сончогледи“ во 

скопските населби Даме Груев и Кланица, „Вра-

маси“ и „КХАМ“ во кумановските населби Лозја и 

Средорек и „Помош за хендикепирани и сиромаш-

ни“ во прилепската населба Тризла.

Како поддршка на процесот на децентрализација, 

во партнерство со УНДП и во соработка со Заед-

ницата на единиците на локална самоуправа и 

Министерството за локална самоуправа, го иници-

равме проектот Модел македонска општина кој се 

спроведуваше во шест општини. Организиравме 

работилници за новите компетенции на локална-

та самоуправа и студиски посети на Словенија и 

Естонија за градоначалници, службеници и прет-

ставници на ЗЕЛС и на Министерството за локална 

самоуправа. 

Покрај веќе обезбедените средства за кредити за 

земјоделството и за малите бизниси, со нашиот 

партнер ИК банка отворивме нова кредитна линија 

за самовработување во сопствен бизнис. 

Правната програма ја организира втората кон-

ференција Македонија и корупцијата – состојби 

и предизвици. Покрај брошурата со заклучоци од 

оваа конференција, објавивме и Водич низ анти-

корупциските закони, брошура за обврските на 

администрацијата и принципите на борбата против 

корупцијата, како и брошура за вработените во 

администрацијата. 

Лустрацијата беше уште едно важно прашање 

кое го отвори Правната програма. Воведувајќи ги 

и терминот и темата, кои беа нови за поголемиот 

дел од македонското општество, ФИООМ обезбеди 

Збогум ФИРОМ, 

добредојде Македонија 

(Good-bye FYROM, 

Welcome Macedonia) и 

Немој да ме фајромираш 

(Don’t you FYROM me) 

учество на 12 претставници од Македонија на три 

тематски работилници во Белград, Загреб и Тира-

на, организирани од невладини организации од 

регионот (Албанија, Босна и Херцеговина, Грција, 

Србија и Хрватска). Целта на проектот Разот-

кривање на скриената историја: Лустрацијата на 

Западен Балкан беше подобрување на законодав-

ството за лустрација и на лустрациските постапки, 

како и поттикнување јавна расправа за минатото. 

Бea објавени публикација и прирачник за лустра-

цијата. 

На форумот Мултикултурализмот во Македонија – 

модел во настанување учествуваа и Јанис Бутарис 

од Грција, Жарко Пуховски од Хрватска, Авитал 

Блох од Мексико, Лидија Баста Флајнер од Швајца-

рија и Петар Крстев од Унгарија.

ФИООМ учествуваше во формирањето и развојот 

на Граѓанската платформа на Македонија, мрежа 

од невладини организации која овозможуваше 

размена на мислења и идеи, демократски дијалог, 

трансфер на искуствата и зацврстување на врски-

те и на соработката во самиот сектор. Потпишавме 

Договор за соработка со Генералниот секретаријат 

на Владата на Република Македонија за отворање 

Канцеларија за соработка со невладините органи-

зации. 

Информатичката програма, која ѝ ја доверивме на 

осамостоената Фондација „Метаморфозис“, почна 

со подготовките за креирање македонски речник 

на информатичката технологија. Беше организиран 

„преведувачки маратон“ за младите информатича-

ри кои се обидоа да придонесат во преведувањето 

на терминологијата. „Метаморфозис“ ја организира 
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и конференцијата за е-право Авторските права во дигиталната ера, на која 

главни теми беа дигиталната технологија, авторските права и пиратеријата.

На 29 септември свечено беше отворена зградата на Детскиот театарски 

центар. Старото руинирано кино „Напредок“ кое Министерството за култу-

ра му го даде на користење на Детскиот театарски центар, беше целосно 

реновирано и опремено со финансиска поддршка од ФИООМ, Швајцарска-

та агенција за соработка и развој, шведската СИДА, УСАИД и други помали 

донатори.

Дебатата Има ли говор на омраза во медиумите во Македонија ја организи-

равме во соработка со Здружението на новинарите на Македонија, Советот 

за радиодифузија и Центарот за развој на медиуми. Реномирани новинари 

од Загреб, Сараево и Белград ги презентираа своите искуства за говорот 

на омраза во медиумите во нивните земји во конфликтниот период, како и 

последиците од таквиот тренд за новинарскиот професионализам, стабил-

носта на земјите и меѓуетничките односи. Презентирани беа и препораките 

на Комитетот на министри на Советот на Европа во врска со говорот на 

омраза, како и анализите за говорот на омраза во медиумите во Македо-

нија, изработени врз основа на мониторингот спроведен пред и за време на 

референдумот од страна на Советот за радиодифузија (за радиодифузните 

медиуми) и на материјалите од Електронската новинска архива (за печате-

ните медиуми).

Во соработка со Управата за извршување санкции при Министерството за 

правда, во рамки на проектот Алтернативно казнување, во ноември орга-

низиравме три дводневни работилници за подрачјата на трите апелациски 

судови на тема Алтернативните мерки домашен затвор и општокорисна 

работа и нивното извршување во практиката. Предавачи беа експерти од 

Македонија, Холандија и Унгарија. 

Во декември, НВО Инфоцентарот ја одбележа својата прва годишнина со 

презентација на провокативната тема Зошто на Mакедонија ѝ е потребен 

невладиниот сектор?. Соопштени беа и резултатите од мониторингот на 

медиумското известување за Четвртиот форум на граѓанското општество во 

Македонија одржан во рамките на вториот Саем на невладини организации.

Програма за 
образование на 

Ромите →
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2005:  
НАЈПОСЛЕ 
КАНДИДАТСКИ 
СТАТУС, А 
ПОТОА ЛЕТ ВО 
МЕСТО



На 31 јануари, Владата на Република Македонија ги фи-

нализира одговорите од Прашалникот на Европската 

комисија за апликацијата на Република Македонија за 

членство во ЕУ. 

На 29 и 30 септември, во периодот на британското претсе-

дателствување со ЕУ, Секретаријатот за европски прашања 

на Република Македонија беше домаќин на конференцијата 

Подготвување на ЈИЕ за пристап кон ЕУ, која се одржа во Ско-

пје во организација на Вилтон Парк. 

„За да ја поткрепиме мотивацијата да се забрза 

процесот на пристапување на Македонија во ЕУ, се 

придруживме на британското и норвешкото министер-

ство за надворешни работи и обезбедивме финансиска 

поддршка за присуството на влијателни застапници 

на идејата за приклучување на земјите од ЈИЕ кон ЕУ, 

учествувавме во координацијата и помогнавме во обе-

збедувањето на присуството на 14 влијателни креатори 

на јавното мислење. Претставниците на владите од 

регионот, на релевантните тела на ЕУ и на граѓанското 

општество од регионот и ЕУ критички се осврнаа на 

можностите и предизвиците за пристапување. Во де-

батата, учесниците на конференцијата го критикуваа 

отпорот и стравот кај некои од земјите членки на ЕУ од 

проширување, видлив во неуспешните референдуми во 

Франција и Холандија и во неуспехот да се договори 

финансиската рамка на ЕУ за 2007 – 2013. Процесот 

’европеизација на ЈИЕ‘, учесниците на конференцијата 

го гледаа како можност за економски и институциона-

лен развој на земјите од регионот во духот на нивните 

аспирации за пристапување кон ЕУ“, си спомнува про-

грамската директорка Славица Инџевска. 
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88На 9 ноември, Европската комисија го објави мис-

лењето за кандидатурата на Република Македонија 

за членство во Европската Унија. Во мислењето 

беше препорачано доделување статус на кандидат 

за членство во ЕУ. 

Европа сега беше новата кампања на фондација-

та. На денот кога Европскиот совет расправаше 

за кандидатскиот статус на Македонија, поста-

вивме билборди на улиците во Скопје и во другите 

градови. Тие ја испратија пораката: На Македо-

нија местото ѝ e во ЕУ. Картички, маици и други 

промотивни материјали беа дистрибуирани до 

странските амбасади, владините институции и 

многубројните посетители на Саемот на невлади-

ните организации.

На 17 декември, Претседателството на Европскиот 

совет ѝ додели на Македонија статус на кандидат 

за членство во ЕУ. 

Во соработка со Канцеларијата на Светска банка 

поддржавме 12 локални проекти поврзани со 

Декадата за вклучување на Ромите 2005 – 2015 

година. Проектите беа насочени кон проширување 

на знаењето и информираноста за приоритетите 

на Декадата и кон зголемување на граѓанското 

учество во тој процес. Нашата нова голема об-

разовна иницијатива, Алијанса за вклучување на 

Ромите во образованието, се спроведуваше во на-

редните четири години во соработка со Управата 

за унапредување на развојот на образованието 

на припадниците на заедниците. Вкупно 657 сред-

ношколци Роми од 77 средни училишта во 27 

градови почнаа да добиваат стипендии и ментор-

ска помош за да го продолжат образованието и да 

постигнат подобар успех. Проектот бeше поддржан 

од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта.

Програмата Креативна настава и учење, партнер-

ски финансирана со УСАИД, која во првите три 

години беше воведена во 18 гимназии и 45 основ-

ни училишта, во 2005 година беше воведена и во 

наставничките факултети заради подобрување 

на наставата и поуспешна подготовка на идни-

те наставници. Во проектот беа вклучени трите 

педагошки факултети во Скопје, Штип и Битола, 

Природно-математичкиот факултет во Скопје, Фи-

лозофскиот и Филолошкиот факултет во Скопје и 

Природно-математичкиот факултет и Факултетот за 

општествени и хуманистички науки при Тетовскиот 

државен универзитет. 

Националната стратегија за информатичка тех-

нологија, на која работевме заедно со УНДП, во 

септември беше усвоена од Собранието, заедно 

со Акцискиот план за нејзино спроведување. Тоа 

беше големо признание за успешното завршу-

вање на двегодишниот ангажман. Конференцијата 

е-Општество.Мк организирана од Фондацијата „Ме-

таморфозис“, а поддржана од Набљудувачката 

мисија на ОБСЕ, собра голем број домашни и 

странски учесници кои имаа излагања на теми реле-

вантни за развојот на информатичкото општество. 

Втората конференција посветена на информа-

тичкото општество таа година, еМакедонија 2005, 

поддржана од ФИООМ и УНДП, беше организирана 

од Комисијата за информатичка технологија при 

Владата на Република Македонија. На конферен-

цијата се дискутираше за новоусвоената Стратегија 

за информатичко општество и за Акцискиот план 

Европа сега беше новата 

кампања на фондацијата. 

На денот кога Европскиот 

совет расправаше за 

кандидатскиот статус на 

Македонија, поставивме 

билборди на улиците 

во Скопје и во другите 

градови. Тие ја испратија 

пораката: На Македонија 

местото ѝ e во ЕУ. 

Картички, маици и други 

промотивни материјали 

беа дистрибуирани до 

странските амбасади, 

владините институции и 

многубројните посетители 

на Саемот на невладините 

организации.



за нејзино спроведување. Се разговараше и за 

тоа како ИКТ може да придонесе за евроинте-

грацијата на Македонија и како информатичкото 

општество може да помогне во економскиот раст 

и вработувањето.

ФИООМ и Мрежната програма за јавно здравство 

на ИОО им доделија грант на Одделот за палијатив-

на нега „Хоспис Сју Рајдер“ и на Здружението МИА 

за креирање програма за палијативна нега во до-

машни услови. Беа опфатени најризичните групи 
Европа сега на Саемот на 

невладини организации ↓
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90граѓани и пациенти на кои ваков вид грижа им е 

приоритетно потребен. Грант му беше доделен и на 

здружението „Полио плус“ за неговата кампања за 

донесување системски закон за заштита на пра-

вата и достоинството на лицата со хендикеп. Беа 

одржани низа трибини и дебати, собрани 10.000 по-

тписи од граѓаните за донесување на системскиот 

закон и преведена и објавена Конвенцијата на ОН 

за правата на лицата со хендикеп. 

Програмата Живо наследство ја зголеми својата по-

пуларност со проектите за промоција и користење 

на автентичното културно наследство на малите 

заедници кои придонесоа за зголемување на тури-

стичката посета, заживување на занаетите и нови 

вработувања. Ја организиравме меѓународната 

конференција Живо наследство – учејќи од ино-

вативните практики во развојот на културата и 

заедниците во ЈИЕ. На конференцијата учествуваа 

експерти од оваа област од неколку европски 

држави. Во соработка со Францускиот културен 

центар го организиравме семинарот Филантропија 

и спонзорство во културата, кој предизвика голем 

интерес кај вработените во културата. Специјален 

гостин на семинарот беше Франсоа Еленбах од 

француското Министерство за култура и комуни-

кации, кој зборуваше за искуствата во неговата 

земја. 

Со Центарот за економски анализи го организи-

равме форумот Подобрување на управувањето на 

општинските буџети, на кој беа идентификувани 

Дури 35 проценти 

од студентите во 

Македонија не веруваа 

во регуларноста на 

уписите на факултетите, 

а 30 проценти тврдеа 

дека потписи се 

добиваат „со врски“ 

и преку познанства. 

Кампањата со наслов 

КЛОЦА! за корупцијата 

во високото образование 

ја спроведоа Студентите 

за себе, предводени од 

Младинскиот образовен 

форум, со поддршка од 

неколку организации, 

меѓу кои и ФИООМ. 

Кампањата беше дел од 

заедничкиот проект на 

Југоисточната мрежа за 

антикорупција во високото 

образование.

Постер од 
кампањата 
КЛОЦА! →



неопходните реформи во буџетирањето на локално 

ниво и понудени конкретни препораки на претстав-

ниците на општинските администрации. 

На 22 јуни, 13 здруженија на граѓани, една здрав-

ствена организација, два новоформирани тима за 

намалување штети и четири индивидуи ја формираа 

Македонската мрежа за намалување на штетите од 

злоупотреба на дроги. Мрежата имаше задача да ја 

стимулира соработката, протокот на информации, 

развојот на постојните и новоформираните про-

грами за намалување на штетите, вклучувањето во 

креирањето и спроведувањето на локалната и на-

ционалната политика и стратегија, зголемувањето 

на капацитетите за застапување и поинтензивното 

вклучување на граѓанските здруженија кои се зани-

маваат со намалување на штетите од злоупотреба 

на дроги во процесите на донесување одлуки и 

дефинирање политики во државата. Мрежата беше 

поддржана од Меѓународната развојна програма за 

намалување на штетите и од ФИООМ.

Дури 35 проценти од студентите во Македонија не 

веруваа во регуларноста на уписите на факултетите, 

а 30 проценти тврдеа дека потписи се добиваат „со 

врски“ и преку познанства. Кампањата со наслов 

КЛОЦА! за корупцијата во високото образование ја 

спроведоа Студентите за себе, предводени од Мла-

динскиот образовен форум, со поддршка од неколку 

организации, меѓу кои и ФИООМ. Кампањата беше 

дел од заедничкиот проект на Југоисточната мрежа 

за антикорупција во високото образование.

КЛОЦА! за корупцијата 
во високото 

образование, постер →
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2006:  
СОРАБОТКАТА СО 
НОВАТА ВЛАДА 
НЕИЗВЕСНА 



Надежите дека по добивањето на 

кандидатскиот статус Македонија 

ќе го засили реформскиот курс 

заради остварување на барањата за 

влез во ЕУ и НАТО се покажаа премногу 

оптимистички. Реформите во судството 

и полицијата, борбата со криминалот и 

корупцијата и растечката невработеност 

беа потиснати на дното на предизборни-

те агенди на партиските раководства. 

Сепак, во април, Собранието ја усвои 

Националната програма за развој на 

образованието 2005 – 2015 година и при-

дружните програмски документи кои беа 

изготвени со поддршка на фондацијата. 

Потпишавме и Договор за соработка со 

Генералниот секретаријат на Владата 

за активностите на новата тригодишна 

програма Процена на потенцијалот за 

добро управување во Македонија која 

требаше да го промовира концептот на 

јавен интерес.

Одржувањето на парламентарните избо-

ри закажани за 5 јули неочекувано стана 

неизвесно откако Советот на Европа во 

јуни ја повлече својата одлука да ја 

финансира обуката на сите членови на 
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94општинските изборни комисии и избирачки одбо-

ри, што беше предуслов за одржување регуларни 

избори. Владата на СДСМ побара помош и фонда-

цијата ѝ даде на Државната изборна комисија, чиј 

претседател беше од редовите на опозициската 

ВМРО-ДПМНЕ, грант од 45.000 евра за да се обу-

чат членовите на општинските изборни комисии 

и избирачки одбори. Најпрвин беа обучени 100 

обучувачи, кои потоа обучија околу 30.000 лица од 

изборната администрација. За потребите на обука-

та и за успешно спроведување на изборите беше 

испечатен и прирачник со правилата на изборниот 

процес, вклучително и упатствата на ДИК.

На 5 јули се одржаа парламентарните избори на 

кои одзивот на избирачите беше само 56 про-

центи. Победник беше опозицијата, предводена 

од ВМРО-ДПМНЕ. На 28 август, лидерот на побед-

ничката партија, Никола Груевски, беше избран 

за премиер на владата во која министри имаа и 

Новата социјалдемократска партија и Демократ-

ската партија на Албанците. Најголемата партија 

на Албанците, Демократската унија за интеграција, 

протестираше поради нејзиното невклучување во 

владејачката коалиција тврдејќи дека со тоа се 

поништува волјата на албанското гласачко тело. 

Во писмото со кое му го честита изборот, извршни-

от директор Милчин, во името на ФИООМ, му понуди 

соработка на премиерот Груевски во процесот на 

евроинтеграциите. Одговор не доби, но соработка-

та договорена со претходната влада продолжи во 

Програмата за образование и во Информатичката 

програма. 

Посветеноста со која работевме на демаргинали-

зацијата на Ромите преку проектите Ромаверзитас 

и Образовна политика ни донесе нов донатор. 

Амбасадата на Кралството Холандија нè поддржа 

финансиски за повеќегодишниот проект Еднакви 

образовни можности за децата Роми. Целта беше 

да се подобри успехот и да се зголеми процентот 

на Ромчињата кои завршуваат основно училиште. 

Проектот обезбеди дополнителна воннаставна 

поддршка за околу 3.000 ученици, а во активности-

те беа вклучени 250 наставници и 1.000 родители. 

Проектот Креативна настава и учење донесе 

многу позитивни промени во училиштата: активно 

вклучување на учениците во реформите во учи-

лиштата, креативни и критички начини на мислење 

во процесите на спроведување и восприемање на 

наставата и поддршка на децентрализацијата на 

наставата. Беа отворени медијатеки и методички 

училници на педагошките факултети во Скопје, 

Битола, Штип и, подоцна, Тетово, со компјутери, 

ЛЦД-проектори, скенери, печатачи, фотокопири, 

аудиоопрема, мебел, а следеше и збогатување 

на библиотечните фондови. Беа одржани неколку 

семинари за модернизација на образованието и 

обуката за наставници, за воведување на настав-

ната методика Со читање и пишување до критичко 

мислење, како и работилницата Образование за 

социјална правда. За 50 декани, продекани, про-

фесори и асистенти од трите педагошки факултети 

беше организирана тридневна работилница за 

подобро разбирање на Болоњскиот процес и 

дизајнирање на курикулумите за профилот што го 

„произведуваат“. За библиотеките и образовните 

Проектот Креативна 

настава и учење донесе 

многу позитивни промени 

во училиштата: активно 

вклучување на учениците 

во реформите во 

училиштата, креативни 

и критички начини на 

мислење во процесите 

на спроведување 

и восприемање на 

наставата и поддршка на 

децентрализацијата на 

наставата. Беа отворени 

медијатеки и методички 

училници на педагошките 

факултети во Скопје, 

Битола, Штип и, подоцна, 

Тетово, со компјутери, 

ЛЦД-проектори, скенери, 

печатачи, фотокопири, 

аудиоопрема, мебел, а 

следеше и збогатување на 

библиотечните фондови. 



институции беше обезбеден бесплатен пристап во 

базата на научни трудови и академски списанија 

ЕБСКО. 

Дигиталните клубови на Информатичката про-

грама прераснаа во точки за јавен пристап 

до интернет, со што беше реализиран еден 

Обука за компјутери на 
членовите на Ромаверзитас во 
Дигиталниот клуб во Скопје ↓
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96сегмент од Националната стратегија за развој на 

информатичкото општество, во чие донесување 

фондацијата беше еден од главните актери. 

Поразителниот податок дека 70 проценти од насе-

лението никогаш не користеле интернет остана во 

сенката на предизборната кампања, но „Метамор-

фозис“ и ФИООМ соработуваа за подобрување на 

состојбите. Од 15 до 17 ноември, во Скопје се одржа 

Втората меѓународна конференција е-Опште-

ство.Мк во организација на „Метаморфозис“. На 

конференцијата беа разработени теми поврзани 

со најдобрите практики при градењето правна и 

институционална рамка за е-општество, е-вла-

да и граѓанско учество, за слободен пристап до 

информации и заштита на приватноста на личните 

податоци. Конференцијата, поддржана од ОБСЕ и 

ФИООМ, доби регионална димензија со учеството 

на триесетина балкански и европски експерти и 

предизвика голем интерес во јавноста, меѓу носи-

телите на одлуки, меѓународните агенции за развој 

и експертите.

Програмата за уметност и култура ја затворивме 

зашто Министерството за култура на владата на 

Груевски одби да соработува со нас. Сепак, мулти-

културализмот како идеја и практика остана наша 

меѓупрограмска иницијатива. Програмата Живо 

наследство ја задржавме како дел од Програмата 

за економски реформи. 

Програмата Јавно здравство ја спроведуваше 

новата потпрограма Сексуално здравје и човекови 

права чија цел беше подобрување на сексуалното 

здравје на ранливите групи. Во Охрид се одржа 

Регионалната конференција за развој на јавното 

здравство во ЈИЕ, на која учествуваа професори 

од Албанија, Бугарија, Германија, Израел, Македо-

нија, Романија, Словенија, Србија и Црна Гора. На 

конференцијата беше промовиран Толковникот за 

јавно здравство, во издание на ФИООМ и Медицин-

скиот факултет од Скопје.

Програмата за економски реформи беше фокусира-

на на претприемаштвото кај младите и кај Ромките. 

Беа обучени 450 Ромки како да го подобрат својот 

бизнис. Низ обуките за претприемаштво поминаа 

и 120 млади луѓе, кои на јавниот натпревар одржан 

потоа понудија 38 бизнис-планови. Фондацијата 

Претприемачки сервис за млади, основана од 

норвешкиот СИНТЕФ и ФИООМ, додели награди на 

7 најоригинални и најперспективни бизнис-пла-

нови. Спонзори на овој натпревар беа ИК банка и 

четири приватни фирми. 

Програмата за медиуми поддржа неколку истра-

жувања проследени со јавни дебати. Заедно со 

ОБСЕ го поддржавме истражувањето Потребите на 

граѓаните за информирање на локално ниво во 15 

помали градови. Целите на ова истражување беа 

да се идентификуваат начините преку кои граѓа-

ните ги добиваат информациите специфични за 

нивните локални заедници и да се идентификуваат 

видовите, квантитетот, квалитетот и редовноста на 

информациите. 

На 22 декември беше промовиран извештајот на 

Иницијативата за правда на ИОО, Отвореност и 

молчење. Беа претставени резултатите од набљу-

дувањето спроведено во 2003 и во 2004 година на 



работата на службите и институциите на власта и 

на тоа како одговараат на барања за пристап до 

информации во 14 земји, вклучително и Македо-

нија. Набљудувањето во Македонија го спроведе 

граѓанското здружение „Про медиа“. Заедно со 

невладините организации Артикл 19, „Про медиа“ 

и „Транспарентност Македонија“ упативме отво-

рено писмо до претседателите на Републиката, 

Собранието и Владата во кое изразивме загри-

женост поради слабостите во Предлог-законот за 

слободен пристап до информации, како и поради 

непостоењето вистински напредок во насока на 

негово донесување. Во писмото, поддржано од 

126 здруженија на граѓани, апелиравме за навре-

мено донесување закон за слободен пристап до 

информации кој ќе ги земе предвид препораките 

на Артикл 19 и на Глобалната кампања за слобо-

да на изразувањето и ќе биде конзистентен со 

меѓународните стандарди. Како резултат на оваа 

акција, Владата го подобри текстот на законот со 

амандмани. 

ФИООМ финансиски му помогна на Министер-

ството за правда да го објави новото издание на 

Уставот на Република Македонија. Во изданието 

беа вклучени сите амандмани на Уставот: од 1992 

година, 1998 година, 2001 година, вклучувајќи ги и 

најновите, од 2005 година.

Програмата Форуми во заедницата, финансирана 

од Швајцарската агенција за развој и соработка, 

почнавме да ја спроведувавме заедно со општи-

ните Ѓорче Петров, Кичево и Прилеп. Програмата 

требаше да придонесе за развој на општините 

со учество на сите заинтересирани страни низ 

форуми кои ќе овозможат граѓаните да го унапре-

дат својот живот преку сопствените идеи и учество 

во процесот на донесување одлуки, а општинската 

администрација да биде отворена, одговорна и 

транспарентна. Урбаниот развој беше оценет како 

приоритетна потреба во Ѓорче Петров и во Прилеп, 

а подобрувањето на локалната инфраструктура во 

Кичево.

Младите во акција: финансиска и стручна поддршка 

на младински невладини организации за проекти 

ориентирани кон заедницата беше нов проект под-

држан од Светската банка, Балканскиот труст за 

демократија и ФИООМ за поддршка на младите во 

преземањето конкретни активности насочени кон 

промени во политиките. Проектот се состоеше од 

три компоненти преку кои се овозможи градење 

на капацитетите на младинските невладини орга-

низации и спроведување на нивните проекти. 

ФИООМ и Центарот за поддршка на НВО во 

Струмица, во име на членките на Граѓанската плат-

форма на Македонија, финансирана од Европската 

агенција за реконструкција, ја координираа 

организацијата на првиот регионален саем на 

невладини организации кој се одржа во Струмица. 

На Саемот се претставија околу 50 организации од 

целата држава. 

Центрите за поддршка на НВО, кои функцио-

нираа во 12 општини, го започнаа процесот на 

осамостојување. Дел од нив се регистрираа како 

фондации, а дел како невладини организации.

Во ноември, во Скопје се одржа Шестиот меѓу-

народен семинар Транзициската правда во 

Заедно со невладините 

организации Артикл 

19, „Про медиа“ и 

„Транспарентност 

Македонија“ упативме 

отворено писмо до 

претседателите на 

Републиката, Собранието 

и Владата во кое 

изразивме загриженост 

поради слабостите во 

Предлог-законот за 

слободен пристап до 

информации, како и 

поради непостоењето 

вистински напредок 

во насока на негово 

донесување. 
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98поранешна Југославија: „На границите на Европа: 

кои се нашите пријатели/непријатели?“ Партнери 

во организирањето на семинарот ни беа Центарот 

за културна деконтаминација и Белградски круг од 

Белград, Контрапункт и Институтот „Евро-Балкан“. 

Во дебатите учествуваа интелектуалци, универ-

зитетски професори, студенти и претставници од 

невладини организации. Семинарот заврши со 

предавање и промоција на книгата Евреин, Арапин: 

Историја на непријателот од Џил Аниџар, професор 

од Универзитетот Колумбија.

Еднакви образовни 
можности за децата 

Роми →
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2007:  
ПОПУЛИЗАМ 
АНТЕ ПОРТАС 



На почетокот на годината, Владата ги преименува 

двата аеродроми. На скопскиот аеродром „Петро-

вец“ му го даде името „Александар Велики“, а на 

охридскиот му го даде името „Св. Апостол Павле“. Ред ан-

тика, ред православие. Но, поставувањето осум антички 

скулптури пред влезот во владата најави дека правосла-

вието сепак ќе биде само втора труба во оркестарот кој 

го придружуваше маршот на популизмот. „Остваруваме“, 

беше рефренот кој ги замајуваше граѓаните. Речиси 

секој ден, Владата во полн состав излегуваше на пом-

пезни прес-конференции на кои најавуваше изградба 

на патишта, училишта, спортски сали, базени, игралишта, 

мостови, музеи, театри… Власта доби многу пофалби и 

аплаузи за најавената бескомпромисна борба против 

криминалот. Но, спектакуларните апсења пренесувани во 

живо од телевизиските камери ја алармираа критичката 

јавност која го осуди непочитувањето на процедурите и 

неселективната примена на мерката притвор и посебни-

те истражни мерки. Власта се пофали дека во судските 

процеси во кои биле обвинети 90 лица се изречени по-

веќе од 150 години затвор. 

Само неколку дена откако Советот на Европа ја ис-

критикува владата на Груевски за партизација на 

администрацијата, деградирани беа 53 службеници од 

владиниот Секретаријат за евроинтеграции. Пратеничка-

та група на ДУИ го напушти Собранието обвинувајќи ја 

власта за блокада на политичкиот дијалог и отстапување 
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102од Рамковниот договор. Груевски беше принуден 

да се сретне со Ахмети и да преговара. Груевски 

најпрвин тврдеше дека т.н. Мајски договор не по-

стои, потоа изјави дека постои, но не на хартија. 

Ахмети го тврдеше спротивното. 

Како што наближуваше денот на објавувањето на 

Извештајот на ЕК за напредокот на Македонија, 

излегуваа на виделина нерешените проблеми за 

кои земјата постојано добиваше критики. Во годи-

ната која требаше да биде клучна за реформите во 

правосудството, македонската политичка елита со 

месеци не можеше да се договори за составот на 

Судскиот совет, за формирањето на Управниот суд 

и за новиот концепт на Обвинителството. Македо-

нија беше постојано критикувана за отсуството на 

политички дијалог и за лошата кохабитација меѓу 

претседателот и премиерот. За политичките партии 

на власт најважен беше партискиот интерес. Не 

беше изненадување што Извештајот на ЕК објавен 

на 7 ноември беше негативен.

Во ноември, Фондацијата Институт отворено 

општество – Македонија ја одбележа својата 

15-годишнина со 11 настани кои го привлекоа вни-

манието на јавноста. Концептот на прославата го 

изградивме врз пет збора кои во македонскиот 

јазик почнуваат со буквата „и“: интеграција, инклу-

зија, идентитет, историја и информации. Настаните 

се одржаа на повеќе локации во Скопје, на двата 

брега на реката Вардар.

Изложбата Отпретани сведоштва – војнички писма 

од Големата војна 1914 – 1918 и истоимената книга 

беа вистинско откритие. Војничките писма од 

Првата светска војна, дотогаш непознати, лежеле 

закопани во околината на Ќустендил, Бугарија. 

Фондацијата одлучи да ги откупи од човекот кој 

не сакал да ги уништи, и покрај наредбата што 

ја добил во 1945 година. Овие писма докажуваат 

дека во 1915 година за австроунгарската админи-

страција не бил непознат фактот дека земјата од 

која потекнувале воените заробеници, регрутира-

ни во армијата на Кралството Србија, се викала 

Македонија. 

Промоцијата на книгата Балонот на американската 

надмоќност од Џорџ Сорос беше исто така откри-

тие за македонската јавност. Авторовата критика 

на милитаристичката политика на Бушовата ад-

министрација ја разниша предрасудата за Сорос 

и неговата фондација како „промотори на амери-

канскиот империјализам“. Книгата беше подоцна 

објавена и како фељтон во неделникот Денес.

Јавната дебата Другото лице на историјата беше 

инспирирана од зборникот текстови за Граѓанска-

та војна во Грција Откако војната заврши, уреден 

од Марк Мазовер, и од Децата на Птицата-божица 

од Кита Сапурма и Пандора Петровска, сведоштво 

на една Македонка родена во Егејска Македонија 

запишано од нејзината ќерка. Павле Филипов 

Воскопулос, од партијата „Виножито“ на Македон-

ците во Грција, и Дионизис Гусетис, колумнист од 

Атина, учествуваа во дебатата како гости од Грција. 

Дебатата укажа дека за многумина Граѓанската 

војна во Грција 1946 – 1949 сепак не е завршена, 

а тоа ќе го потврди и грчкото вето на самитот на 

НАТО во Букурешт во април 2008 година. 

Младите и отвореното општество беше осумчасо-

вен настан во Детскиот театарски центар. Беше 

Јавната дебата Другото 

лице на историјата беше 

инспирирана од зборникот 

текстови за Граѓанската 

војна во Грција Откако 

војната заврши, уреден од 

Марк Мазовер, и од Децата 

на Птицата-божица од 

Кита Сапурма и Пандора 

Петровска, сведоштво на 

една Македонка родена во 

Егејска Македонија запишано 

од нејзината ќерка. Павле 

Филипов Воскопулос, од 

партијата „Виножито“ на 

Македонците во Грција, и 

Дионизис Гусетис, колумнист 

од Атина, учествуваа во 

дебатата како гости од 

Грција. Дебатата укажа дека 

за многумина Граѓанската 

војна во Грција 1946 – 1949 

сепак не е завршена, а тоа ќе 

го потврди и грчкото вето на 

самитот на НАТО во Букурешт 

во април 2008 година. 



организиран од Младинскиот образовен форум. 

Изложбата на највлијателните младински акции, 

младинскиот активизам како главен промотор на 

дебатата во отвореното општество, промоцијата на 

Именикот (на македонските граѓани кои студирале 

во странство со финансиска помош од ФИООМ, 

ИОО-Будимпешта и ИОО-Њујорк) и тркалезната 

маса за одливот на умови завршија на начин со-

одветен за младите – со журка.

Кампањата Под исто сонце беше промовирана 

како дел од проектот Живеење во мултиетничка 

средина – Граѓани со еднакви права, можности и 

заштита, финансиран од Европската комисија. Во 

својот говор, амбасадорот Ерван Фуере, шеф на 

Мисијата на ЕУ, уште еднаш ја подвлече важноста 

на активностите на ФИООМ и граѓанскиот сектор.Од изложбата Отпретани 
сведоштва – војнички 

писма од Големата војна 
1914 – 1918 во Кратово ↓
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цијата, професорката Слободанка Марковска, ги 

промовира четирите читанки од едицијата Теории 

на другоста (етнологија, компаративна книжев-

ност, културолошки и родови студии) во големиот 

амфитеатар на Факултетот за филозофија и фило-

логија во Скопје. Промоцијата на четирите книги 

објавени од Евро-Балкан прес и Магор беше круна 

на повеќегодишниот проект со кој фондацијата го 

воведе поимот Другиот и другоста во наставните 

програми на неколку високошколски институции.

Суптилниот објектив на хрватскиот фото-

граф Дамир Фабијаниќ ја откри среќата и 

љубовта на една брачна двојка со интелектуална 

попреченост на изложбата Живот – All Inclusive, 

поставена во Мултимедијалниот центар „Мала 

станица“. Благодарејќи на хрватскиот проект за 

деинституционализација, поддржан од Иниција-

тивата за ментално здравје – ИОО Њујорк, Божо и 

Милица избегнале да ги поминат своите животи 

затворени во ѕидовите на институциите (азилите) 

за општествено непожелните. 

Изложбата беше проследена со дебатата Колку 

е инклузивно македонското општество, поттик-

ната од истражувањето нарачано од ФИООМ. 

И истражувањето и дебатата укажаа на фактот 

дека инклузивноста на македонското општество 

е далеку од посакуваната. Расчекорот меѓу про-

кламираното и практикуваното е толку драматичен 

што досега до степен на речиси системска дис-

криминација на етничките (Ромите) и неетничките 

(сексуалните) малцинства. 

Една година подоцна беше презентација на на-

одите од мониторингот на Законот за слободен 

пристап до информации од јавен интерес. Из-

вештајот Sид од тишина го подвлече фактот дека 

најзатворената институција во мониторираниот 

период била Владата на Република Македонија. 

ФИООМ беше еден од најгласните застапувачи да 

се усвои и примени овој закон – без кој граѓаните 

не можат да остварат контрола врз власта. 

Меѓународната конференција Инклузивно е-владе-

ење организирана од Фондацијата „Метаморфозис“ 

беше завршниот настан. На конференцијата беа 

презентирани препораки за ИКТ-стандарди во 

јавниот сервис кои произлегоа од наодите на про-

ектот Проценка на потенцијалот за добро владеење 

во Македонија. 

Одбележувањето на 15-годишнината беше не 

само поглед кон минатото, туку и можност да ја 

промовираме нашата мисија и да ги акцентираме 

стратешките приоритети за оваа и за наредните 

години.

Две анонимни писма, пишувани на рака и полни со 

навреди и смртни закани, стигнаа на службените 

адреси на Џорџ Сорос и Владимир Милчин. Беа 

испратени од поштата во Гевгелија, град на 5 км од 

македонско-грчката граница. 

Една година подоцна 

беше презентација на 

наодите од мониторингот 

на Законот за слободен 

пристап до информации 

од јавен карактер. 

Извештајот Sид од тишина 

го подвлече фактот дека 

најзатворената институција 

во мониторираниот период 

била Владата на Република 

Македонија. ФИООМ 

беше еден од најгласните 

застапувачи да се усвои и 

примени овој закон – без 

кој граѓаните не можат 

да остварат контрола врз 

власта.

Слободанка Марковска, претседателка 
на Управниот одбор, го промовира 

Именикот на македонските граѓани кои 
студирале во странство →
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2008:  
ПОРТИТЕ НА 
НАТО ЗАТВОРЕНИ 



На 3 април, на Самитот на НАТО во Букурешт, Грција ја 

блокира поканата за Република Македонија за член-

ство во НАТО. Во месеците и годините што следеа, 

критичките интелектуалци, новинари и граѓански активисти, 

особено оние кои се залагаа за компромис во спорот за 

името, беа изложени на напади и клевети како „предавници, 

непријатели, грчки платеници, петта колона, хомосексуалци, 

соросоиди, вируси кои треба да се истребат“. Жестоките 

напади, говорот на омраза и смртните закани во контину-

итет ги лансираа провладините медиуми и портпаролот на 

ВМРО-ДПМНЕ, подоцна им се придружија пратеници и мини-

стри, а најпосле и премиерот Груевски лично. Нападите не 

престанаа до крајот на 2017 година.

Дебатата Пред и по Букурешт што ја организиравме на 23 

април предизвика голем интерес поради својата актуелност. 

Го објавивме транскриптот од излагањата и дискусијата 

во тираж од 100.000 примероци и го дистрибуиравме како 

посебен прилог во три печатени медиуми. Десеттемина 

говорници – политичари, интелектуалци и новинари – добија 

електронски пораки со смртни закани.

На предвремените парламентарни избори одржани на 1 

јуни победи ВМРО-ДПМНЕ и направи коалициска влада со 

ДУИ. На прв поглед, таа коалиција беше неприродна, зашто 

Груевски го користеше постбукурешкиот подем на антиза-

падното расположение меѓу Македонците, додека Ахмети 

јаваше на пронатовското расположение меѓу Албанците. 

Но, набргу стана јасно дека таа коалиција ќе функционира 

поради финансиските интереси на двете партии и нивната 

клиентела.

На кампањата против Сорос и „соросоидите“ одговоривме 

со присутност низ целата земја. На 59-те јавни наста-

ни, програмски дебати и работилници, кои во текот на 

годината ги спроведовме во партнерство со домашни 
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домашни институции, ги потсетивме граѓаните на 

вредностите на отвореното општество и на цели-

те на фондацијата. Не бевме осамени и затоа не 

бевме ранливи. Имавме 52 партнери од домашниот 

невладин сектор, соработувавме со 15 општини, 

12 високошколски институции, дури и со неколку 

министерства кои, за волја на вистината, при крајот 

на годината почнаа да ја опструираат соработката. 

Најранливите, Ромите, и оваа година беа кори-

сници во најмногу наши проекти, речиси сите 

повеќегодишни. Бевме свесни дека демаргина-

лизацијата, односно инклузијата на Ромите, не е 

остварлива на кратка патека. Проектот за обра-

зование на Ромите влезе во својата петта година. 

Го спроведувавме во пет основни училишта во 

Скопје, Куманово и Прилеп во партнерство со 

пет ромски невладини организации. Проектот 

опфаќаше ромски деца и млади во сите степени 

на образованието и значително го зголеми бројот 

на младите Роми кои завршија средно стручно 

или високо образование. Проектот за образова-

ние на Ромите – Детска фондација „Песталоци“ го 

спроведувавме во три основни училишта во истите 

градови, но корисници, покрај 410 Ромчиња и 123 

ученици од друга националност, беа и три ромски 

невладини организации кои ги јакнеа своите стра-

тегиски и организациски капацитети. Алијансaта 

за инклузија на Ромите во образованието влезе во 

својата четврта година. Нејзината цел беше да го 

зголеми бројот на млади Роми со завршено сред-

но образование и да го зголеми бројот на Роми на 

универзитетите. Еднакви образовни можности за 

Ромчињата се одвиваше во 12 основни училишта 

во места кои не беа опфатени со претходните 

проекти и во партнерство со девет ромски невла-

дини организации и Фондацијата „Чекор по чекор“. 

Во проектните активности во учебната 2007/08 

година беа вклучени 1.657 Ромчиња, а 94 проценти 

од нив успешно го продолжија образованието во 

повисоко одделение. И повеќегодишната про-

грама Здравје на Ромите ја спроведувавме во 

партнерство со невладини организации, главно 

ромски. Тие направија истражување за да ги 

утврдат специфичните потреби и проблеми на 

Ромите во добивањето здравствено осигурување и 

достапни и квалитетни здравствени услуги. Посеб-

но внимание посветија на родовиот аспект. Правни 

совети и поддршка за добивање лични карти и 

документи за обезбедување здравствено осигуру-

вање им беа дадени на повеќе од 200 Роми. Низ 

обуката против етничкото профилирање на Ромите 

поминаа над 200 полицајци од 30 полициски ста-

ници. Тие беа запознаени со културата, историјата 

и традицијата на Ромите, како и со техниките за 

препознавање и надминување на предрасудите 

и стереотипите. Десет млади Роми ги завршија 

петте подготвителни модули за обука на идни обу-

чувачи за економски развој и претприемаштво, а 

петмина од нив успешно поминаа и низ сесиите за 

обука на обучувачи. Заедно со Соросовиот фонд 

за економски развој го финансиравме проектот 

Финансиска писменост за ромски домаќинства со 

ниски примања. Две локални ромски радиостани-

ци, штипското Радио Черења и прилепското Радио 

Тернипе, добија грантови за нивните оперативни 

трошоци. Ромскиот културен центар „Дархија“ го 

поддржавме за да ја остварува својата мисија 

фокусирана на стандардизацијата и афирмацијата 

на ромскиот јазик и ромската култура. 

Дебатата Пред и 

по Букурешт што ја 

организиравме на 23 

април предизвика 

голем интерес поради 

својата актуелност. Го 

објавивме транскриптот 

од излагањата и 

дискусијата во тираж 

од 100.000 примероци 

и го дистрибуиравме 

како посебен прилог 

во три печатени 

медиуми. Десеттемина 

говорници – политичари, 

интелектуалци и новинари 

– добија електронски 

пораки со смртни закани.



Сите 12 центри за поддршка на невладини орга-

низации кои се осамостоија ги поддржавме со 

институционални грантови, а програмските актив-

ности на осум од овие организации ги поддржаа 

други донатори. Приоритетите на некогашните 

центри беа да го поддржат граѓанскиот сектор во 

нивните региони, да остварат одржлив развој на 

заедницата преку мобилизирање на локалните 

ресурси, да иницираат прекугранична соработка 

која може да биде финансирана од фондови на ЕУ 

и да развиваат европски вредности и стандарди. 

Ги поддржавме и осамостоените програми Акција 

Здруженска, Заеднички вредности и Центарот за 

современи уметности. Оние кои во следните години 

не потклекнаа под притисоците на автократскиот 

режим останаа наши активни и креативни партне-

ри сè до неговиот пораз.

Ова беше завршна година за проектот Креативна 

настава и учење. Наставниците на педагошките 

факултети поминаа низ обуки за интерактив-

ните наставни методологии, за принципите на 

Ерван Фуере, Филип 
Рикер и Владимир Милчин 

Под исто сонце ↓
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1 10Европскиот кредит-трансфер систем, студентските 

компетенции и резултати согласно принципите на 

ЕКТС, ревизијата на наставните програми, како и 

интегрирањето на ИКТ во наставата. Беа оформе-

ни и модел-училници и медиумски лаборатории. 

Донаторот УСАИД одобри зголемување на буџетот 

за спроведување на обуките Интеркултурно обра-

зование за средношколците и Образование за 

социјална правда за наставниците. Целта беше да 

се намалат етничките поделби во етнички мешани-

те основни и средни училишта.

На 11 јануари беа промовирани четири историски 

читанки. Отоманската Империја, Нациите и држа-

вите во ЈИЕ, Балканските војни и Втората светска 

војна беа преведени и објавени на македонски и 

на албански јазик. Беа наменети за збогатување 

и модернизирање на наставата по историја во 

средните училишта. Обуката за наставници по 

историја беше вториот дел од регионалниот проект 

Заедничка историја во ЈИЕ во кој ние бевме еден 

од партнерите на Центарот за демократија и поми-

рување во ЈИЕ од Солун. Организиравме четири 

обуки за 90 наставници по историја од средните 

училишта.

Евроинтеграциите, заштитата на животната 

средина, ефективната употреба на енергијата, 

злоупотребата на децата и локалните партнерства 

меѓу граѓанските организации и локалните власти 

беа прашања кои предизвикаа интерес за учество 

на настаните поддржани од програмата Исток – 

Исток. Влијанието на процесот на пристапување во 

ЕУ врз човековите права беше билатерална ини-

цијатива на ФИООМ и Центарот за човекови права 

од Загреб. На првата работилница учесниците се 

фокусираа на најдобрите практики за зголемување 

на влијанието врз почитувањето и заштитата на 

човековите права како предуслов за интеграција 

во ЕУ. Втората рунда беше структурирана во чети-

ри тематски работилници (антидискриминаторски 

политики, систем на правна помош, политики за 

заштита на човековата околина и азил). Платфор-

ма за социјален и културен развој на руралните 

региони на Западен Балкан беше регионална ини-

цијатива предводена од скопскиот Центар за 

современи уметности. Целта беше да се создаде 

неформална мрежа за комуникации меѓу профи-

лираните невладини организации, уметниците и 

наставниците по уметност заради споделување на 

искуствата и најдобрите практики од социјалниот 

и културниот развој во руралните региони на Запа-

ден Балкан. 

Оспособувањето на владините институции и невла-

дините организации за креирање јавни политики 

врз база на истражување и анализа, поддршката 

на децентрализацијата, подобрувањето на општин-

ската администрација и поуспешната употреба на 

ИПА-фондовите беа приоритетите на Програмата 

за реформа на јавната администрација. Во ноем-

ври, по објавувањето на третиот по ред годишен 

извештај за напредокот без препорака за почеток 

на преговори, ја организиравме конференцијата 

Quo vadis, Македонијо? за да ја поттикнеме јавната 

дебата за перспективите на Македонија за приста-

пување во ЕУ. 

Оперативните и грантовските проекти на Правната 

програма беа комплементарни со проектите на 

Програмата за реформа на јавната администрација 

и беа важен дел од вкупните напори на фондација-

та за забрзување на пристапувањето во ЕУ. 



Шефот на Мисијата 
на ЕУ, Ерван Фуере, на 

промоцијата на четирите 
историски читанки ↓
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2009:  
ГРАЃАНИТЕ  
СЕ БУДАТ 



Четвртите претседателски избори 

беа одржани на 22 март, заедно со 

локалните избори. На претседа-

телските избори победи кандидатот на 

ВМРО-ДПМНЕ, Ѓорге Иванов. 

На 28 март, на повик од еден пратеник од 

ВМРО-ДПМНЕ, толпата од неколку стотини 

верници и членови и приврзаници на таа 

партија, со црковни знамиња во рацете, 

со клетви, тупаници и клоци се нафрли 

на стотина студенти од Архитектонскиот 

факултет организирани во неформалната 

иницијатива „Архибригада“. Полицијата не 

го спречи насилството. На уредно наја-

вениот мирен протест, студентите сакаа 

да го изразат своето негодување поради 

најавеното градење верски објект на 

централниот плоштад. Идејата на ВМРО-

ДПМНЕ беше на централниот плоштад 

во Скопје да изгради православна црква. 

Исламската верска заедница побара на 

истата локација да се изгради џамија. 

Македонија не беше единствената др-

жава над која се надвисна опасноста 

демократијата и отвореното општество 

да бидат згазени под налетот на нацио-

нализмот, клерикализмот, антисемитизмот 

и неонацизмот, кој стануваше гласен дури 

и во земјите кои биле жртви на нацизмот. 

Европа, а Македонија уште помалку, не 

беше подготвена за нациболшевизмот, 
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чувањето на економската криза. Автократските 

тенденции јакнеа, а перспективите за отвореното 

општество се затвораа. Популизмот располагаше со 

моќна пропагандна машина која ја напаѓаше идејата 

на отвореното општество како „меѓународен заговор 

на Евреите, масоните и илуминатите, финансиран од 

Сорос“. 

Од каде да се почне, како да се зајакнат сè уште 

слабите и недоволно бројни групи на отпорот против 

власта која не ги криеше претензиите да се претвори 

во режим кој ќе владее сто години? Ретки беа ин-

ституционализираните невладини организации кои 

ја согледуваа неопходноста од активно граѓанство 

кое ќе се бори за правда, слобода и демократија, а 

Плоштад Слобода против 
намерата на градоначалникот 

да ги промени коцките на 
плоштадот ↓



Автократските тенденции 

јакнеа, а перспективите 

за отвореното општество 

се затвораа. Популизмот 

располагаше со моќна 

пропагандна машина која 

ја напаѓаше идејата на 

отвореното општество 

како „меѓународен 

заговор на Евреите, 

масоните и илуминатите, 

финансиран од Сорос“. 

малобројните групи активисти беа жртви на клеве-

тење и шиканирање. За да го охрабри граѓанскиот 

активизам, фондацијата ја поддржа волонтерската 

иницијатива Граѓани за европска Македонија (ГЕМ) 

на шестмина интелектуалци и колумнисти, кои своите 

ставови ги формулираа на 1 февруари во Манифестот 

за европска Македонија. „Нашата борба е за обно-

ва на достоинството на граѓанинот. Нашата борба е 

против политичарите кои зборуваат за европеизација 

и за борба против корупција, а спроведуваат букефа-

лизација и корумпираат медиуми, судии, академици 

и ректори. Нашата борба е против божемните демо-

крати кои одлучуваат зад затворени врати. Нашата 

борба е против народните платеници кои храмот на 

демократијата го претворија во срам на демокра-

тијата. Нашата борба е против властодршците кои 

секојдневно го злоупотребуваат името Македонија 

за лични, фамилијарни и партиски интереси!“ Првиот 

обид за замолчување се случи на 19 февруари, кога 

група приврзаници на ВМРО-ДПМНЕ со насилство 

ја оневозможи дебатата на ГЕМ во Домот на култу-

рата во Струга. Иницијаторите на ГЕМ не замолчаа 

и продолжија критички да ги анализираат влади-

ните политики во серијата од 23 дебати во 19 други 

градови, заедно со граѓаните кои беа загрижени и 

уплашени поради недемократските методи на авто-

кратот Груевски, но и поради немоќта на опозицијата 

да застане во одбрана на демократијата и слободата. 

Само во невладините организации и во неформални-

те граѓански иницијативи имаше енергија за отпор 

против власта.

Младинската иницијатива „Плоштад Слобода“ беше 

реакција на насилното оневозможување на протестот 

на Архибригадата. Истражувањето спроведено во 

скопската општина Центар покажа дека 70 проценти 

од граѓаните се против градењето верски објекти на 

плоштадот. „Плоштад Слобода“ и ГЕМ собраа потписи 

од 1.059 граѓани и побараа општински референдум на 

кој граѓаните би можеле да се изјаснат за или против 

градењето верски објекти на плоштадот. Општин-

ската власт, која беше во рацете на ВМРО-ДПМНЕ, го 

опструираше барањето за референдум, но партиите 

од владејачката коалиција сепак се откажаа од гра-

дењето црква или џамија на плоштадот. 

За да ја поттикнеме јавната критичка дебата за 

теми важни за Македонија, ги објавивме книгите за 

конфликтот од 2001 година Спречена војна во Маке-

донија од Марк Лејти и Превенција на конфликт во 

контекстот на новиот век: Случајот на Македонија од 

група домашни и странски автори. Го поддржавме и 

објавувањето на Античка сегашност од Анастас Ван-

гели, првата студија за т.н. антиквизација. 

Тригодишната програма Култура во рурални заедници 

на Центарот за современи уметности ја поддржавме 

заедно со Швајцарската културна програма за Запа-

ден Балкан. Програмата се одвиваше во руралните 

подрачја во Македонија, Косово, Србија и Босна и 

Херцеговина. Беа организирани 7 локални култур-

ни иницијативи, 15 мобилни филмски проекции, 6 

изложби, 3 театарски претстави, една театарска ра-

ботилница, 8 работилници за градење капацитети и 

35 консултативни состаноци.

Во третата година на проектот Живеење во мултиет-

ничка средина – граѓани со еднакви права, можности 

и заштита, финансиран од ЕИДХР, а спроведуван од 

фондацијата во партнерство со Заеднички вредности 

и мрежата од 12-те осамостоени центри за поддршка 



Гр
аѓ

ан
ит

е 
се

 б
уд

ат
20

09

1 16на НВО, 164 претставници од невладини организации, 

локални власти и јавни институции поминаа низ обуки 

кои опфаќаа различни аспекти на малцинските пра-

шања. Беа воспоставени врски меѓу регионалните 

канцеларии на Народниот правобранител, комисиите 

за меѓуетнички односи, советите на општините и не-

владините организации заради активно вклучување 

во заштитата на малцинските права. Две публикации 

за промоција на правата на етничките малцинства 

(Водич низ државната легислатива во областа на 

употребата на јазиците и Прирачник за елимина-

ција на дискриминацијата врз основа на етничката 

припадност) беа објавени на седумте јазици кои се 

зборуваат во Македонија и беа претставени на 12 ра-

ботилници. Кампањата Под исто сонце ги промовира 

мултиетничките вредности и меѓусебното почитување 

на етничките заедници. Мултиетничкиот хепенинг во 

Струга имаше над 6.000 посетители кои имаа мож-

ност да се запознаат со културата и традицијата на 

различните етнички заедници претставени од 1.500 

учесници од различни градови.

Играорки на 
мултиетничкиот 

хепенинг Под исто 
сонце во Струга →
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2010:  
БРИСЕЛ СЛЕП ЗА 
ВИСТИНСКОТО 
ЛИЦЕ НА 
ГРУЕВСКИ 



Во мај го отворивме ГЕМ-клубот во Старата 

скопска чаршија. До крајот на годината во 

Клубот беа организирани 97 јавни настани. 

Секој четврток, иницијаторите на ГЕМ организи-

раа дебати на кои со поканетите гости дискутираа 

за најактуелните проблеми во македонското 

општество. Декларацијата за Македонија во ЕУ и 

НАТО, подготвена од иницијаторите на ГЕМ пред 

јунскиот самит на ЕУ, поддржана од 58 граѓански 

организации, беше потпишана од лидерите на 17 

политички партии во ГЕМ-клубот. 

Зголемување на јавниот притисок за забрзу-

вање на процесот на пристапување кон ЕУ, 

зајакнување на општинските капацитети и подо-

брено користење на фондовите на ЕУ и поголема 

транспарентност и отчетност во трошењето на 

јавните пари од страна на централните власти, 

тоа беа фондациските приоритети, иако веќе 

беше јасно дека за Брисел приоритет беше ста-

билократијата, а не демократијата.

Акција за Европа им понуди на граѓаните знаење 

за ЕУ и за процесот на пристапување. Десетте 

јавни настани, организирани во соработка со 

четиринаесетте амбасади на државите членки на 

ЕУ, мобилизираа над 2.500 граѓани во 26 градови. 

Над 1.500 средношколци од целата земја уче-

ствуваа во 86 јавни настани (обуки, дебати, летни 

школи, квизови и симулации). Четири брошури за 

политиките и финансиските инструменти на ЕУ, 

прирачник за ЕУ за средношколци и Водич МК@ЕУ 

беа испечатени во тираж од по 4.200 примероци. 

Десет изданија на месечниот телевизиски мага-

зин Европа сега беа емитувани на програмата на 
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120приватната телевизија Алфа. Седум млади новина-

ри, упатени во ЕУ-проблематиката, беа ангажирани 

во седум печатени и електронски медиуми како 

стипендисти на фондацијата. НВО Инфоцентарот 

ги обучуваше новинарите за третманот на темите 

поврзани со ЕУ и ги мониторираше дневните содр-

жини на националните ТВ-станици и начинот на кој 

тие ги обработуваат темите за ЕУ и за спорот за 

името со Грција. 

Во Отворен државен буџет, партнерски проект со 

Центарот за граѓански комуникации, беа набљуду-

вани 160 постапки за јавни набавки на државно и 

на општинско ниво. Со проектот Транспарентна и 

ефикасна децентрализација, кој го спроведувавме 
со Центарот за развој на локалната демокра-

тија, беа опфатени 12 општини. Целта беше да се 

поддржи транспарентен, ефикасен и ефективен 

процес на децентрализација во финансиите, урба-

нистичкото планирање и образованието. Подобро 

искористување на ИПА-фондовите, партнерски 

проект со Македонскиот центар за европско обра-

зование, имаше цел да го зајакне капацитетот на 

општините за користење на фондовите на ЕУ. 

Во октомври, Европската комисија препорача 

почеток на преговорите за пристапување, иако 

Македонија не направи видлив напредок ниту 

во унапредувањето на демократијата и подоб-

рувањето на административните капацитети на 

институциите, ниту пак во решавањето на спорот 

за името со Грција. Премиерот Груевски веднаш ја 

искористи инертноста на еврокомесарите и на 25 

ноември испрати специјални полициски сили кои 

упаднаа во зградата на најгледаната телевизија 

А1. Пред зградата на телевизијата протестираа 

спонтано собраните граѓани, лице в лице со поли-

цискиот кордон. Сопственикот на телевизијата и на 

весниците Шпиц, Време и Коха, Велија Рамковски, 

и неколку членови на неговото семејство, беа во 

притвор повеќе од една година. 

Извесно беше дека медиумите кои одбиваат да се 

впрегнат во пропагандната машина на власта ќе 

се најдат под удар и дека ние ќе треба одново да 

застанеме во одбрана на новинарите и медиумите. 

Извесно беше и дека одново ќе треба да ги промо-

вираме и застапуваме вредностите на отвореното 

општество, пред сè меѓу младите. Ја проширивме 

мрежата на младинските клубови. Над 3.000 млади 

учествуваа во 15 јавни настани организирани низ 

Македонија. Во истражувањето на Младински-

от образовен форум и Реактор – истражување во 

акција, 3.607 средношколци од 13 градови беа анке-

тирани за довербата во институциите, социјалната 

инклузија, граѓанското учество, образованието и 

вонучилишните активности. Загрижувачките наоди 

од истражувањето беа презентирани во публи-

кацијата Капитулација, конфузија или отпор: 

социјалниот капитал на македонските средношкол-

ци. НВО Инфоцентарот го спроведе проектот 

Медиумска писменост, кофинансиран со Амба-

садата на САД, чија цел беше зголемување на 

способноста на младите активисти да ја препо-

знаат пропагандата и политичкиот маркетинг и да 

развијат критички пристап кон информациите. 

Информатичката програма беше посвете-

на на овозможување активно граѓанско 

учество со употреба на новите технологии. Беа 

Акција за Европа им понуди 

на граѓаните знаење 

за ЕУ и за процесот на 

пристапување. Десетте јавни 

настани, организирани во 

соработка со четиринаесетте 

амбасади на државите 

членки на ЕУ, мобилизираа 

над 2.500 граѓани во 

26 градови. Над 1.500 

средношколци од целата 

земја учествуваа во 86 јавни 

настани (обуки, дебати, 

летни школи, квизови 

и симулации). Четири 

брошури за политиките и 

финансиските инструменти 

на ЕУ, прирачник за ЕУ за 

средношколци и Водич МК@

ЕУ беа испечатени во тираж 

од по 4.200 примероци. 

Десет изданија на месечниот 

телевизиски магазин Европа 

сега беа емитувани на 

програмата на приватната 

телевизија Алфа. 



организирани обуки за активизам на интернет, 

за користење на социјалните медиуми и бло-

говите и за дигитално раскажување приказни. 

Обезбедивме стручна помош за Собранието при 

пишувањето на Декларацијата за побезбеден 

интернет. Меѓународната конференција е-Влада за 

зголемена ефикасност и транспарентност се фоку-

сира на улогата на системите за зголемување на 

ефикасноста и транспарентноста на јавната адми-

нистрација, подигнувајќи ја јавната свест и свеста 

на носителите на одлуки и креаторите на јавното 

мислење од традиционалните и новите медиуми.Кампања Акција за Европа ↓
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истражувањата Постоење и ефективно користење 

на ИКТ и е-Содржини во образованието. Наоди-

те укажаа на многу недоследности и пропусти во 

компјутеризацијата на училиштата, недоволно и 

несоодветно користење на ИКТ и на дигиталните 

образовни содржини, недостиг на соодветен 

професионален развој на наставниците, како и 

недостиг од инклузивни и транспарентни политики 

и стратегии за користење на ИКТ во училиштата. 

Анализата Квалитетот на високото образование под 

прашалник – дисперзираните студиски програми 

Дебата огранизирана од 
Граѓаните за европска 

Македонија во Ростуше ↓



како македонски феномен укажа на несаканите 

ефекти од овој владин проект. Бидејќи овие студии 

им беа наметнати на универзитетите без соодвет-

на анализа на потребите на пазарот на трудот и без 

поширока анализа и дискусија, владиниот проект 

започна и се спроведе без соодветни финансиски, 

инфраструктурни и човечки ресурси и сериозно го 

стави под прашање квалитетот на македонското 

високо образование. 

Проектот за образование на Ромите влезе во своја-

та последна година. Обезбедивме поддршка за 234 

деца на претшколска возраст, а 971 ученик од прво 

до осмо одделение добиваа секојдневна вонучи-

лишна поддршка. Бројот на директните корисници 

се зголеми за 131 ученик од три дополнително вклу-

чени училишта. Вклученоста на родителите и 

врската меѓу ромските семејства и училиштата 

ја обезбедуваа ромските образовни центри. Од 

редовните посетители на центрите (ученици од 

петто до осмо одделение), 94,10 проценти успешно 

го завршија соодветното одделение во школска-

та 2009/10 година и продолжија во следното. Сите 

98 стипендисти средношколци успешно завршија 

средно училиште. Стипендии за да го платат тутор-

ството и другите студиски трошоци добиваа 35 

студенти, 15 студенти добија туторство за 23 пред-

мети, а 67 студенти учествуваат во 5 работилници 

на различни академски теми.

Програмата за јавно здравство ги следеше 

претходно утврдените цели: збогатување на 

образованието и практиките на вработените во 

институциите во здравството и правосудството 

преку имплементација на интегриран концепт за 

право и здравство кој промовира недискримини-

рачки услуги и заштита на правата на социјално 

маргинализираните групи, зајакнување на капа-

цитетите на активистите за човекови права за 

мониторинг и известување во поглед на спрове-

дувањето на законите, политиките и практиките, 

вклучително и градењето капацитети за водење 

парници во случаи на прекршување на чове-

ковите права, за да се постигне отчетност на 

институциите, како и градење на капацитетите на 

граѓанските организации за мониторинг и изве-

стување за трошењето на јавниот здравствен 

буџет за да се намали ненаменското трошење и 

да се поттикне транспарентноста и отчетноста 

на институциите. Продолживме со поддршката на 

Коалицијата Сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници која работеше на 

документирање, известување и правна заштита 

во случаите на насилство во кои се прекршени 

здравствените права на социјално маргинализи-

раните групи. Како член на Националната комисија 

за антидискриминација, Коалицијата учествуваше 

во тригодишниот процес на подготовка на Зако-

нот за антидискриминација и остро реагираше на 

финалната верзија на Законот која не препозна-

ваше дискриминација врз основа на сексуална 

ориентација. Повлекување на Законот побараа 48 

невладини организации. Напорите не дадоа плод, 

дискриминаторскиот закон сепак беше донесен. 

Иако ваквиот резултат беше разочарувачки, деба-

тата го сврте вниманието на јавноста кон правата 

на ЛГБТ-популацијата. 

Извесно беше дека 

медиумите кои одбиваат 

да се впрегнат во 

пропагандната машина на 

власта ќе се најдат под 

удар и дека ние ќе треба 

одново да застанеме во 

одбрана на новинарите и 

медиумите. 

Извесно беше и дека 

одново ќе треба да 

ги промовираме и 

застапуваме вредностите 

на отвореното општество, 

пред сè меѓу младите. 
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124Проектот Претприемачки сервис за млади, импле-

ментиран од ПСМ Фондацијата, норвешкиот 

СИНТЕФ и ФИООМ, а кофинансиран со Министер-

ството за надворешни работи на Норвешка, ги 

стимулираше младите да основаат сопстве-

ни компании. Во ПСМ-Инкубаторот влегоа 10 нови 

компании, а 22 компании станаа виртуелни станари. 

И едните и другите отворија нови работни места. За 

да се поддржат почетните бизниси, во соработка 

со ИК банка беше воспоставена кредитна линија 

со многу поволни услови. Кредитите вклучуваа и 

мониторинг и едукација за новите претприемачи. 

Беа одобрени 53 кредити. 
Дебата на Граѓаните за европска 

Македонија во Прилеп ↓



Од новиот закон за здруженија и фондации се 

очекуваше да воведе либерализација на пра-

вото на здружување, да го регулира статусот на 

организациите од јавен интерес, економските 

активности и фискалните бенефиции за здруже-

нијата и фондациите. ФИООМ поднесе амандмани 

за Нацрт-законот до Собранието преку Постоја-

ната анкетна комисија за заштита на слободите и 

правата на граѓанинот. Нацрт-законот беше подо-

брен во голема мера: 13 амандмани беа целосно 

прифатени, а 12 делумно.

Кога група пратеници од владејачката партија 

предложи Нацрт-закон за изменување и допол-

нување на Законот за денационализација во 

итна и нетранспарентна постапка, кој потоа 

беше изгласан, Правната програма ги иден-

тификува неуставните одредби во Законот и 

поднесе иницијатива пред Уставниот суд да се 

заштити правото на имот и принципот на еднак-

ва примена на законите. Уставниот суд целосно 

ја прифати иницијативата и укина две неуставни 

одредби вклучени во амандманите на Законот за 

денационализација. Со промените во Законот за 

електронски комуникации, Министерството за вна-

трешни работи доби неограничен и континуиран 

пристап до сите форми на електронска комуни-

кација. Заедно со Фондацијата „Метаморфозис“ и 

„Транспарентност Македонија“ го оспоривме пре-

кршувањето на правото на приватност, на уставно 

загарантираната заштита на домот и на уставниот 

амандман со кој се гарантира неповредливоста 

на сите форми на комуникација. Уставниот суд 

целосно ги прифати аргументите на иницијатори-

те и ги поништи неуставните одредби вградени 

во амандманите на Законот за електронски кому-

никации. Дадовме поддршка за изготвувањето на 

третиот пакет амандмани на Законот за зашти-

та на личните податоци кои беа потребни за 

целосно приближување на Законот до Дирек-

тивите на ЕУ и за зајакнување на капацитетите 

за целосно спроведување на новите засилени 

надлежности. За да придонесе кон зголемена 

свест и подобрена имплементација на законо-

давството поврзано со почитувањето на правото 

на приватност, Правната програма ја овозможи 

подготовката и објавувањето на Коментарот на 

Законот за заштита на личните податоци и на 

Прирачникот за практично спроведување на Пра-

вилникот за технички и организациски мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката 

на личните податоци. 

Коалицијата „Сите за правично судење“ ја под-

државме во мониторингот на судските случаи 

во кои новинари беа обвинети од политичари 

за лична навреда или клевета. Зголемениот број 

регистрирани случаи беше алармантен доказ за 

повредата на правото на слобода на говорот и за 

притисокот врз независните медиуми. Само во 

Кривичниот суд во Скопје беа поведени 89 случаи 

против новинари, што претставува зголемување 

од 300 проценти во споредба со 2009 година, 

кога беа регистрирани само 30 вакви случаи. До 

крајот на годината беа мониторирани 47 од вкуп-

но 170 случаи регистрирани во Македонија.

Како член на 

Националната комисија 

за антидискриминација, 

Коалицијата учествуваше 

во тригодишниот процес 

на подготовка на Законот 

за антидискриминација 

и остро реагираше на 

финалната верзија 

на Законот која 

не препознаваше 

дискриминација врз 

основа на сексуална 

ориентација. Повлекување 

на Законот побараа 48 

невладини организации. 

Напорите не дадоа плод, 

дискриминаторскиот 

закон сепак беше 

донесен. Иако ваквиот 

резултат беше 

разочарувачки, дебатата 

го сврте вниманието на 

јавноста кон правата на 

ЛГБТ-популацијата. 
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126Заедно со 47 невладини организации поднесо-

вме барање за повлекување на Нацрт-законот за 

заштита од дискриминација. Подготвивме комен-

тари на Нацрт-законот и ги доставивме до 

Собранието, а потоа одржавме конференција за 

печат на која укажавме на неговите слабости.

„Во отсуство на државна стратегија за соочу-

вање со минатото, ја отворивме првата јавна 

дебата за вооружениот конфликт во Македо-

нија. На дводневната конференција Историја 

и апокрифи – демитологизација на 2001, на 

едно место беа собрани стотина учесни-

ци од двете страни, како и жртви, сведоци 

и аналитичари. Десет книги за конфликтот 

беа преведени од албански на македонски 

и обратно, како и од англиски на македон-

ски и албански, за да може аргументирано 

да се расправа за оваа болна тема. Со нес-

криено задоволство и со чувство на гордост 

се сеќавам и на бројни други иницијативи и 

настани кои го одбележаа овој период, а кои 

значеа кршење на молкот и отворија низа 

демократски прозорци во системот на владе-

ење кој сè повеќе стануваше авторитарен и 

недемократски“, вели Гордана Дувњак, тогаш 

претседателка на Управниот одбор. 

Го поддржавме објавувањето на книгите Македо-

нија и Македонците: Историја од Ендрју Росос (про-

фесор на Универзитетот во Торонто) и Минатото под 

прашање: Модерна Македонија и неизвесностите 

на нацијата од Кит Браун (професор на Универ-

зитетот Браун во Провиденс, САД). Промоциите на 

овие книги се претворија во дебати во кои спореа 

интелектуалци и историчари. И промоцијата на 

дигитализираната колекција на сите броеви на 

младинското списание Фокус, кое ја брануваше 

македонската јавност во годините по настаните од 

1968 година сè до неговото укинување, предизвика 

полемика за тоа колку слобода имало во југосло-

венскиот самоуправен социјализам. Дискусиите од 

дебатата за зборникот Што не знаеше Орвел беа 

објавени и дистрибуирани како прилог во печате-

ните медиуми. Го поддржавме и објавувањето на 

три книги за проектот „Скопје 2014“, со кој власта ѝ 

објави војна на постземјотресната обнова на гра-

дот, покривајќи го „комунистичкиот модернизам“ 

со псевдокласицистички и псевдобарокни градби, 

фасади и скулптури.

Конференција Историја и апокрифи 
– демитологизација на 2001 →
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2011:  
ПОПУЛИЗМОТ ВО 
НАЛЕТ ПРОТИВ 
ПРАВАТА И 
СЛОБОДИТЕ 



На 8 септември, во рамки на прославата на 20-го-

дишнината од прогласувањето на независноста, 

на скопскиот плоштад блесна огромната бронзена 

скулптура на Александар Велики или Македонски. Груевски 

се промовира себеси во ексклузивен заштитник на маке-

донското име и идентитет. Тоа беше кулминација на неговата 

манипулативна популистичка политика со која го загрози 

пристапувањето во ЕУ и НАТО и ги оддалечи пријателите на 

Македонија. Претходно, владата на Груевски беше критику-

вана од администрацијата на САД и од Европската комисија 

за назадувањето во подрачјата клучни за ЕУ-агендата: по-

литичкиот дијалог, реформата на јавната администрација, 

правосудството, борбата против корупција и слободата 

на говорот и медиумите. Но, на вторите предвремени пар-

ламентарни избори кои се одржаа на 5 јуни, уште еднаш 

победи ВМРО-ДПМНЕ, а СДСМ изгуби. Комбинацијата од 

корумпирање на сиромашните гласачи, притисок врз јавни-

те службеници и робусна пропаганда обезбеди уште еден, 

иако ослабен мандат за Груевски, кој не успеа да освои 

двотретинско мнозинство какво што имаше во претходниот 

собраниски состав. На прашањето што ќе донесе иднината, 

познавачот на приликите на Балканот, новинарот Тим Џуда, 

одговори: „Истото, само повеќе. ВМРО-ДПМНЕ е популистичка 

партија јавната на коњот на македонскиот национализам.“ 

Веќе првото утро по победата ја потврди прогнозата на Тим 

Џуда. Недалеку од местото каде што Груевски славеше, при-

падник на специјалните полициски сили претепал на смрт 
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130еден млад човек, член на ВМРО-ДПМНЕ. Убиецот 

и неговите колеги се обиделе да го прикријат 

убиството, па го оставиле телото на жртвата на 

една клупа во непосредна близина. „Мојот син го 

уби државата, членови на ВМРО ни се закануваа 

за да молчиме“, изјави мајката пред камерите. Во 

обидот да се прикрие злосторството учествувала 

и министерката за внатрешни работи. Но, изјавите 

на сведоците, притисокот на слободните медиуми 

и протестите на стотици млади луѓе го натераа МВР 

да го притвори убиецот. Истиот ден попладнето, 

пред телевизиските камери беше понижувачки 

уапсен Љубе Бошковски, лидер на опозициската 

партија Обединети за Македонија, некогашен ми-

нистер за внатрешни работи во првата влада на 

ВМРО-ДПМНЕ. 

Од тој ден, чеканот во рацете на Груевски и него-

виот братучед, шефот на Државната безбедност, 

сè почесто удираше по критичарите и опонентите 

на режимот. Од тој ден, по улиците протестираа сè 

побројни групи граѓани.

Во својот Извештај за напредокот за 2011 година, 

ЕК вклучи голем дел од фондациските наоди из-

несени во Извештаите од следењето на процесот 

на пристапување во ЕУ, обезбедени во рамките на 

формалниот процес на консултации со граѓанското 

општество. Подготвивме и два брифинга во кои се 

заложивме за пристапувањето во ЕУ како алатка 

за стабилност и безбедност, но и како инструмент 

за надминување на сиромаштијата. Ажурираната 

верзија на Водичот МК@ЕУ им ја наменивме на 

пратениците, новинарите, невладините организа-

ции и студентите, заради полесно разбирање на 

пристапувањето во ЕУ. 

Двете трибини Каде се европските пари? привле-

коа над 250 претставници на локалните власти, 

граѓанското општество и медиумите.

Мониторингот на реализацијата на надлежностите 

на општините во образованието, урбанизмот, фи-

скалната децентрализација и локалниот економски 

развој во периодот 2008 – 2010 година обезбеди 

важни информации за заложбата за ефикасен 

процес на децентрализација и за подобрување 

на испораката на општинските услуги. Наодите 

од мониторингот на 160 постапки за јавни набавки 

укажаа на недоволна транспарентност и отчетност 

на државните институции, на големи разлики во 

цените по кои јавните институции набавуваат стоки 

и услуги, како и на широк простор за злоупотреби 

и корупција. 

Правната програма беше посветена на промо-

вирање на транспарентноста и отчетноста на 

институциите, почитувањето на човековите права 

и поддршката на реформите во правниот систем. 

Адвокатскиот тим при Македонското здружение на 

млади правници, обучен од домашни и странски 

експерти за правото на слободен пристап до ин-

формации, поднесе вкупно 120 жалби и 78 тужби 

поради неоствареното право на слободен пристап 

до информации од јавен карактер. Фондација-

та поднесе 814 барања за слободен пристап до 

информации за да добие одговори на следните 

прашања: финансирање на политичките партии, 

приближување на македонското законодавство 

до законодавството на ЕУ, вработувања во адми-

нистрацијата и спречување на дискриминацијата. 

Во периодот 2004 – 2011 

година, 787 средношколци 

и 59 студенти Роми 

завршија средно или 

високо образование со 

финансиска и менторска 

поддршка обезбедена од 

Програмата за образование 

на Ромите. Речиси половина 

од дипломираните студенти 

веќе се вработени во 

државната и јавната 

администрација – некои и 

на позиции на директори на 

управи, шефови на кабинети 

и советници. Вкупно 855 

Ромчиња од 7 училишта 

добиваа секојдневна 

поддршка во четирите 

неформални центри за 

поддршка на образованието 

на Ромите во Куманово, 

Прилеп и во Скопје. 



Во март поднесовме иницијатива за испитување на 

уставноста на Законот за лустрација. Во критичка-

та анализа на Предлог-законот за општа управна 

постапка укажавме дека реформата наречена „ад-

министрацијата не молчи“ не гарантира одговор 

од институциите и воведува нов административен 

лавиринт за граѓаните. 

Започнавме со изготвување правни анализи 

заради процена на тоа како се спроведуваат 
Кампања Толерирај, не дискриминирај 
за примена на Законот за спречување 

и заштита од дискриминација  ↓
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132клучните реформски закони кои беа донесени за-

ради приближување на домашното законодавство 

до законодавството на ЕУ. Со цел да ја оцениме 

подготвеноста за ратификација на Конвенцијата за 

правата на лицата со посебни потреби, во соработка 

со Центарот за човекови права и разрешување 

конфликти направивме анализа на домашното 

законодавство во областите: вработување, здрав-

ство, образование и право. Анализата Невидливи 

за општеството укажа на низа недоследности во 
Перформанс за кампањата 

Пушти глас во Струга ↓



домашното законодавство кои ќе мора да бидат 

отстранети, а законите усогласени со стандардите 

што ги наметнува Конвенцијата.

Доставивме 72 барања за слободен пристап до 

Комисијата за заштита од дискриминација со 

кои баравме информации за сите аспекти на 

работењето на ова тело. Добиените одговори ги 

вклучивме во Извештајот во сенка за работењето 

на Комисијата за заштита од дискриминација и за 

спроведувањето на законот во првата година од 

неговата имплементација. 

Во соработка со шест партнерски организации 

поднесовме 35 барања за слободен пристап до 

информации кои се однесуваа на: бројот на под-

несени, одобрени и одбиени барања за бесплатна 

правна помош, буџетираните и потрошените сред-

ства за системот на бесплатна правна помош, 

копиите од решенијата со кои се одобрува бес-

платната правна помош, причините поради кои се 

одбиени барањата за бесплатна правна помош, 

листата на адвокати кои имаат добиено предмет 

во кој е одобрена бесплатна правна помош и 

висината на средствата исплатени на адвокатите 

за давање бесплатна правна помош. Направивме 

анализа на Законот за бесплатна правна помош, 

на неговите слабости и неговата ограничена 

примена само врз мал број граѓани на кои им е 

потребна таква помош. 

Програмата за медиуми подготви анализа на за-

конската рамка за регулирање на медиумската 

сфера, која послужи како основа за расправата за 

најавениот предлог-закон за медиуми, го дополни 

Правилникот за политичка презентација пред поче-

токот на изборната кампања и интервенираше во 

дел од клаузулите кои ја ограничуваа слободата 

на изразување, интервенции кои беа прифатени 

од Советот за радиодифузија, изготви извештај 

за состојбите со слободата на изразување и из-

вештај од следењето на судските процеси против 

новинарите тужени за кривичното дело клевета и 

навреда. Информацијата за загрозените медиум-

ски слободи, потпишана од 17 домашни и странски 

организации, беше доставена до ЕК.

Фондацијата продолжи да ги поддржува нефор-

малните граѓански иницијативи и невладини 

организациите кои јавно и аргументирано го 

критикуваа автократскиот режим. Слободата на 

изразување ја поддржавме обезбедувајќи правна 

помош за интелектуалци, новинари и граѓански 

активисти кои беа изложени на напади, клевети и 

говор на омраза од страна на провладините меди-

уми и од владините функционери.

Граѓаните за европска Македонија предизвикаа 

огромен интерес во јавноста (5.376 поддржувачи, 

254 објави во медиумите, 2.538 месечни посети на 

веб-страницата). На 26 јавни дебати низ земјата, 

со вкупно 3.135 учесници, ГЕМ овозможи јавно да 

се изрази загриженоста на граѓаните за состојби-

те и за перспективите во земјата. Манифестот Овој 

пат нема да поминете! и колумните на иницијато-

рите на ГЕМ го поттикнаа критичкото мислење за 

политиките и практиките на власта. ГЕМ-клубот 

беше алтернативен простор во кој се одржаа 207 

јавни настани со 4.845 учесници. 

Застапувачките 

активности на мрежата 

составена од околу 50 

младински организации, 

а предводена од МОФ, 

под слоганот Во одбрана 

на учеството, доведоа 

до одлуката на Владата 

да го повлече Предлог-

законот за млади, 

кој беше изготвен на 

нетранспарентен начин и 

без учество на младите. 
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134Резултатите од мониторингот на политиките и прак-

тиките на Владата што го спроведовме во 14-те 

недели пред изборите, беа објавени во 4 огласи 

во весниците. Јавните настани во 10 градови и 

онлајн-кампањата Гласам обезбедија директна 

комуникација и интеракција со повеќе од 30.000 

граѓани. Излезноста на гласачите се зголеми за 7 

проценти во споредба со претходните избори.

Блогирање за демократија и Активно граѓанско 

учество се фокусираа на понатамошно градење на 

Во еден од неформалните 
Центри за поддршка на 

образованието на Ромите ↓



капацитетите на активистите кои веќе застапуваа 

определени каузи во рамките на нивните заедници 

и на национално ниво. На јавноста ѝ беа ставени 

на располагање едукативни и технички ресурси со 

кои се зголемија можностите за онлајн-активизам 

за членовите на невладините организации и за 

индивидуалните граѓани.

Во својот Извештај за напредокот на Македонија 

во 2011 година, Европската комисија истакна дека 

образовните одредници за напредокот до 2020 

година остануваат да бидат предизвик за Маке-

донија, при што заклучи дека „напредокот не е 

соодветен“ и дека земјата само „делумно ги оства-

рува нејзините образовни цели“. За да влијаеме 

врз усогласувањето на националните образовни 

политики со политиките на ЕУ, ние ги зајакнавме 

капацитетите на групата од 25 професионалци од 

областа на образованието. Со Центарот за обра-

зовни политики при Факултетот за образование во 

Љубљана работевме на дизајнирање и спроведу-

вање обука за образовни политики составена од 

девет модули. 

Во периодот 2004 – 2011 година, 787 средношколци и 

59 студенти Роми завршија средно или високо об-

разование со финансиска и менторска поддршка 

обезбедена од Програмата за образование на Ро-

мите. Речиси половина од дипломираните студенти 

веќе се вработени во државната и јавната адми-

нистрација – некои и на позиции на директори на 

управи, шефови на кабинети и советници. Вкупно 

855 Ромчиња од 7 училишта добиваа секојдневна 

поддршка во четирите неформални центри за под-

дршка на образованието на Ромите во Куманово, 

Прилеп и во Скопје. Корисниците на овие центри 

остварија 26 проценти повисока стапка на зав-

ршување на учебната година, во споредба со 

учениците Роми кои не ги посетуваа центрите. Нив-

ниот просечен успех на крајот на учебната година 

беше повисок. Сите ученици кои завршија основно 

образование се запишаа во средно училиште. За 

повеќе од 300 деца, родители и наставници беа 

организирани 22 обуки за остварување на правата 

на децата. Од вкупно 82 студенти, корисници на Ро-

маверзитас, 76 успешно ја завршија академската 

година, а 10 студенти дипломираа. 

Истражувањето спроведено од Младинскиот обра-

зовен форум покажа дека голем дел од младите луѓе 

не ја гледаат својата иднина во татковината, сме-

таат дека нивното учество во донесувањето одлуки 

е речиси непостоечко и дека не можат да влијаат 

врз работата на институциите. Токму затоа е уште 

позначајно тоа што Младинската програма привле-

че голем број млади луѓе кои поминаа низ бројни 

обуки (дебатирање, учиме право, младински права, 

младински активизам, слобода на изразување) и 

учествуваа на голем број локални, регионални и 

меѓународни настани. Застапувачките активности 

на мрежата составена од околу 50 младински 

организации, а предводена од МОФ, под слоганот 

Во одбрана на учеството, доведоа до одлуката на 

Владата да го повлече Предлог-законот за млади, 

кој беше изготвен на нетранспарентен начин и без 

учество на младите. 

Фондацијата беше единствениот донатор кој ја 

поддржуваше заштитата на човековите права 

на социјално маргинализираните заедници. Во 
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136Годишниот извештај за сексуалните и здравстве-

ните права на социјално маргинализираните групи 

беа документирани голем број случаи на прекр-

шување на правата на припадници на овие групи, 

на кои потоа им беше обезбедена правна помош. 

Сепак, позитивните промени на индивидуално и 

на групно ниво нема да бидат доволни сè додека 

не се направат системски промени на институци-

онално ниво. Фондацијата значително придонесе 

за зголемена вклученост на ромските организации 

кои работат на прашања од јавното здравство кои 

ги засегаат Ромите. Владата го прифати македон-

скиот модел на Ромски здравствени медијатори, 

развиен со наша поддршка, како иновативен приод 

за подобрување на испораката на здравствени и 

социјални услуги за Ромите. Очекувавме првата 

група од 16 обучени ромски здравствени медија-

тори да бидат вработени во селектирани општини. 

Промовирана беше Програмата за медицински 

стипендии за Роми и беа доделени 75 стипендии и 

ангажирани 34 ментори.

Подготвени и објавени беа уште две публикации 

кои се однесуваат на сексуалните и здравствените 

права на социјално маргинализираните заедници: 

Медиумите, недискриминацијата и маргинализира-

ните заедници и (Хомо)сексуалноста во образовниот 

процес во Република Македонија. Обезбедена е 

континуирана бесплатна правна помош за сексу-

алните работнички кои беа жртви на полициската 

рација од ноември 2008 година, како и пакет обуки 

за Здружението на сексуални работници. 

На повикот од Регионалната програма за поддршка 

на истражувања на Западен Балкан, во општестве-

ните науки беа избрани два предлог-проекти: 1. 

Европеизација преку спроведување на правото 

на Западен Балкан. Водечка организација беше 

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ 

од Скопје, а партнери беа истражувачи од Ср-

бија, Косово, Босна и Херцеговина и Црна Гора; 2. 

Развојот на Албанија и Македонија: ефектите од 

странските дознаки врз образованието и здравјето 

на оставените членови на семејството. Водечка 

организација беше „Аналитика“ од Скопје, а пар-

тнер беше Албанскиот центар за општествени и 

економски истражувања од Тирана. 

На 19 април 2011 година, Фондацијата Институт 

отворено општество – Македонија е запишана во 

Централниот регистар под називот Фондација От-

ворено општество – Македонија, скратено ФООМ.

На 1 октомври започна пописот на населението кој 

требаше да биде завршен на 15 октомври. Но, по-

писот беше запрен на 10 октомври со колективна 

и неотповиклива оставка на Државната пописна 

комисија. Причините никогаш не беа објаснети и 

останаа тајна позната само на раководствата на 

ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.

Дискриминацијата убива, протест против 
насилството врз сексуалните работници →
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2012:  
МАКЕДОНИЈА 
– ЗАРОБЕНА 
ДРЖАВА 



Во јануари, власта помпезно ја отвори бетонската псевдокла-
сична Порта Македонија, во март, Велија Рамковски беше 
осуден на 13 години затвор, во април беа убиени петмина кај 

Смилковското Езеро, во јуни, Собранието го донесе третиот Закон 
за определување на услов за ограничување за вршење на јавна 
функција, пристап на документи и објавување на соработката со 
органите за државна безбедност, во август почнаа протестите на 
АМАН против поскапувањето на струјата за 10 проценти и укину-
вањето на дневната евтина тарифа, на 24 декември, од Собранието 
најпрвин беа отстранети новинарите, а потоа брутално беа исфр-
лени пратениците од опозицијата. Тој ден остана запаметен како 
ЦРН ПОНЕДЕЛНИК. 

Одлучивме 20-годишниот јубилеј на Фондацијата Отворено опште-
ство – Македонија да го одбележиме со 15 јавни настани на кои 
ќе ги претставиме нашите заложби и активности за алармирање 
и ограничување на штетите кои ги нанесе недемократското вла-
деење на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Нашите аргументи беа извештаите 
на Европската комисија и анализите, наодите и препораките од 
набљудувањата спроведени од фондацијата и нејзините партне-
ри и грантисти. Со оглед на тоа што негативната кампања против 
ФООМ и граѓанското општество се засилуваше, дел од настаните 
ги посветивме на промоција на издавачката дејност со која од-
говаравме на партизираниот ограничен јавен дискурс. Поради 
очигледната медиумска блокада, сите настани ги пренесувавме во 
живо преку интернет за да стигнат нашите пораки до пошироката 
јавност. 

На 2 ноември, на конференцијата Шанса или предизвик. Перспек-
тивите на Македонија – со полна пареа до декември 2012 беше 
претставен и коментиран последниот Извештај на Европската 
комисија за напредокот на Македонија. Тој ги поткрена нашите 
очекувања за добивање датум за преговори, што би било допол-
нителен ветер во грбот на реформите – да се одглават таму каде 
што се заглавени.
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140На 5 ноември го промовиравме фототипското 
издание на Граматиката на македонскиот литера-
турен јазик од американскиот славист, професор 
на Универзитетот Харвард, Хорас Лант, објавена во 
1952 година. Објавувањето на ова веќе подзабо-
равено капитално дело на неговата 60-годишнина 
беше нашиот одговор на нападите дека „Сорос и 
неговата фондација го разнебитуваат македонскиот 
идентитет“.

На 9 ноември го промовиравме македонското изда-
ние на Господ не е голем, книга во која Кристофер 
Хиченс жестоко ги критикува организираните рели-
гии, пред сè христијанството, исламот и јудаизмот. 
Македонскиот контекст во првите две децении на 21 
век се одликуваше и со спрегата меѓу политиката и 
религијата, односно партиите и клерот.

На 14 и 15 ноември се одржа меѓународната кон-
ференција e-Society.mk: Отворено образование за 
отворено општество – Да го споделиме знаењето! 
Темата на конференцијата беше исклучително ак-
туелна, зашто власта го затвораше македонското 
општество со наметнувањето идеолошки, етнички 
и верски догми во сите степени на образованието.

На 16 ноември беше промовирано македонското 
издание на Децата на граѓанската војна во Грција, 
бегалците и политиката на сеќавањето од Л. М. 
Денфорт и Р. В. Босхотен. Политиката на сеќавањето 
на владејачките партии вклучуваше и заборав на-
метнат преку медиумите, учебниците и книгите чија 
цел беше да инсталира една и апсолутна вистина за 
територијата, нацијата и верата. Во таквата вистина 
нема место ни за малцинства ни за индивидуи. За 
своите трауми од Граѓанската војна, етничкото чи-
стење и раселувањето зборуваа директни учесници 
и нивни потомци.

На 20 ноември беше одржана конференцијата Реги-
онален и локален развој – потенцијал или параван. 
Конференцијата беше резултат на нашите заложби 
за вистинска децентрализација која беше оневоз-
можена од коалицијата на власт. Мониторингот на 
процесот на децентрализација и на остварувањата 
на 12 општини во образованието, урбанизмот, фис-
калната децентрализација и локалниот економски 
развој во периодот 2009 – 2012 година покажа мал 
напредок во испораката на општинските услуги.

На 21 ноември беше претставена анализата Пар-
ламентарната контрола над Владата во Македонија 
која укажа дека парламентарната демократија е 
сведена на гласачка машина во која пратениците 
послушно ги извршуваат налозите на извршната 
власт, односно раководствата на партиите.

На 22 ноември, во Клубот Хавана се одржа кон-
церт на ромската група Шутка Рома Рап. Me sijum 
underground/Јас сум андерграунд беше насловот на 
нивниот компакт-диск, поддржан од ФООМ, кој се 
најде на топ-листите на европските радиостаници.

На 23 ноември беше прикажан документарен филм 
за криминализацијата на трансмисијата на ХИВ и 
СПБ меѓу сексуалните работници, по што следеше 
дебата за правата на сексуалните работници. До-
кументарниот филм и дебатата беа поддршка на 
напорите на Мрежата за заштита од дискриминација 
која овозможи 16 случаи на дискриминација да стиг-
нат до Комисијата за заштита од дискриминација. 
Дел од истиот контекст се Годишниот извештај за 
сексуалните и здравствените права на социјално 
маргинализираните заедници и стратегиските по-
стапки во 14 случаи со кои се обезбеди застапување 
за различни социјално маргинализирани групи 
(корисници на дрога, трансродови лица и лица што 
живеат со ХИВ). 

На 5 ноември го 

промовиравме 

фототипското издание 

на Граматиката 

на македонскиот 

литературен јазик 

од американскиот 

славист, професор 

на Универзитетот 

Харвард, Хорас Лант, 

објавена во 1952 година. 

Објавувањето на ова 

веќе подзаборавено 

капитално дело на 

неговата 60-годишнина 

беше нашиот одговор на 

нападите дека „Сорос 

и неговата фондација 

го разнебитуваат 

македонскиот идентитет“.



На 26 ноември ја организиравме конференцијата 
Чии се нашите пари? или Како се управува со јавните 
пари?. За да се зголеми отчетноста на централната 
и на локалната власт во трошењето на јавните пари, 
фондацијата и Центарот за граѓански комуникации 
подготвија компаративна анализа и четири Индекси 
на рационалноста. Наодите беа веродостоен извор 
на информации за новинарите, особено за оние кои 
прават истражувачки стории за корупцијата.

На 27 ноември го промовиравме македонското 
издание на книгата Македонските деца-дедовци: 
Транснационалната политика на меморијата, егзилот 
и враќањето 1948 – 1998 од американскиот македо-
нист Кит Браун, кој беше и еден од говорниците на 
промоцијата.

На 28 ноември беше претставен зборникот тексто-
ви Македонската лустрација (1999 – 2012): настани, 

Настап на Шутка Рома Рап ↓
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142изјави, наслови; Примена на лустрациските пропи-
си од Ф. Ременски, В. Пивоваров и Ж. Трајаноски. 
Неколку месеци порано, на 9 април, Уставниот суд 
поништи неколку одредби од Законот за лустрација 
на иницијатива на ФООМ. ВМРО-ДПМНЕ веднаш 
најави донесување нов закон, кој ќе овозможи уште 
пожестока, „улична“ лустрација.

На 29 ноември беше промовирана Борбата за маке-
донскиот идентитет 1870 – 1912, докторски труд на Ник 

Анастасовски. Ова беше еден од нашите одговори 
на оние во македонската дијаспора во Австралија 
кои поверуваа во клеветничката кампања со која 
ВМРО-ДПМНЕ со години ги обвинуваше Фондација-
та Отворено општество – Македонија и Џорџ Сорос 
лично за антимакедонски заговор.

На 30 ноември беше одржана тркалезната маса 
Ромите и имплементацијата на Законот за постапу-
вање со бесправно изградени објекти. Проектот за 

Протест против изградбата 
на брани во НП Маврово 

предводен од Еко-свест ↓



легализација на домувањето на Ромите, овозможен 
со финансиската помош од Ургентниот фонд на 
Џорџ Сорос, ќе ја искористи ретката и временски 
ограничена законска можност да им помогне на 
сиромашните ромски домаќинства да добијат за-
конска сопственост врз своите домови, а со тоа да 
бидат посигурни во закрепнувањето од последици-
те на економската криза.

Успесите на програмите за образование на Ромите 
ги зајакнаа стратешките партнерства со други дона-
тори. Дополнителните грантови од УСАИД и Детската 
фондација „Песталоци“ овозможија продолжување 
на активностите до мај 2014 година, а грантот од 
Програмата за образование на Ромите ги поддржа 
активностите на Ромаверзитас за академската 
година 2012/13. Министерството за образование и 
наука продолжи да го спроведува Проектот за сти-
пендирање и менторство на средношколци Роми, 
кој го презеде од Програмата за образование на 
Роми во 2008 година. Успешната имплементација 
на Програмата за медицински стипендии за Ромите 
го зголеми бројот на студенти на медицинските фа-
култети (72 студенти) во академската година 2012/13 
и придонесе за развивање ромско лидерство во 
здравството. Во академската 2011/12 беа обезбеде-
ни дополнителни 106 стипендии преку Програмата 
за стипендирање студенти Роми. 

Како резултат на нашите заложби, во Националната 
програма за активна здравствена заштита на мајки 
и деца за 2011 година беа вградени конкретни буџет-
ски алокации за имунизација на Ромите. Направен е 
значаен придонес за зголемување на капацитетите 
и на ангажирањето на ромските граѓански орга-
низации за тие да ги унапредуваат здравствените 
права на Ромите. Програмата за параправна помош 
во заедниците почна успешно да се спроведува во 
две општини. 

Невладината организација „Екосвест“ доби 
поддршка преку програмата Исток – Исток: 
Прекугранични партнерства за зајакнување на 
капацитетите на националната мрежа на граѓан-
ски организации заради спречување на планот за 
градење хидроцентрали кои би биле закана за фло-
рата и фауната во Националниот парк „Маврово“. 
Загрижувачките наоди од мониторингот беа презен-
тирани пред Министерството за животна средина и 
просторно планирање и канцеларијата на Светската 
банка во Скопје.

Граѓани за европска Македонија организираа 31 
дебата низ државата со вкупно 3.505 учесници. 
Вкупно 62 граѓански организации, неформални 
групи и издавачки куќи организираа во ГЕМ-клубот 
181 настан со вкупно 3.834 учесници за човековите 
права, младите, маргинализираните групи, родовата 
еднаквост, идентитетот и историјата, реформите 
на институциите, граѓанскиот активизам, приста-
пувањето во ЕУ и др. Во живо беа пренесувани 33 
дебати, што привлече уште 2.650 посетители. 

УСАИД ги препозна нашите заложби и потпишавме 
Договор за имплементирање на Проектот за граѓан-
ско општество за периодот февруари 2012 – август 
2014. Беа доделени 26 грантови на граѓански ор-
ганизации за проекти поврзани со граѓанскиот 
активизам, мониторингот, застапувањето, соработ-
ката и вмрежувањето, а активностите за градење 
капацитети за граѓански активизам опфатија 640 
претставници од младински и граѓански организа-
ции. Значењето на овој проект за созревањето и 
развојот на граѓанското општество и за неговиот 
голем придонес за промените што ќе уследат е 
несомнено.
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2013:  
БРИСЕЛ СÈ УШТЕ 
МУ ВЕРУВА НА 
ГРУЕВСКИ



Од 25 декември 2012, опозицијата предводена 

од СДСМ го бојкотираше Собранието, на 13 

февруари, во Собранието не помина ба-

рањето на АМАН за враќање на евтината дневна 

тарифа за струјата, на 15 февруари, еврокомесарот 

Штефан Филе ја откажа посетата на Македонија 

поради политичката криза, на 8 април се одржа 

вториот круг на локалните избори на кои победија 

ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, на 12 септември, ноќната поли-

циска акција против Паркобраните, на 23 октомври, 

протестот СЛОБОДА ЗА КЕЖО пред Музејот на ВМРО, 

на 5 декември, туторот на Груевски, Виктор Орбан, 

беше одликуван со орденот „8 Септември“. 

Напредокот во пристапувањето кон ЕУ беше за-

кочен поради отсуството на политичка волја во 

партиите на власт. Имаше многу области со бавен 

или никаков напредок: реформите во изборниот 

законик, слободата на изразување, владеењето 

на правото, реформите на јавната администрација. 

Анализата на користењето на фондовите на ЕУ 

укажа на евидентен недостиг на капацитети за 

апсорпција, како и на индиции дека средствата на 

програмата Млади во акција биле злоупотребени, 

за што беа известени Европската комисија и Ев-

ропскиот парламент. 

Во едицијата Примената на законите под лупа ги 

објавивме анализите: Шест години подоцна – 

Распука ли ѕидот од тишина?, Правните потреби 
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146и патот до правдата во Република Македонија и 

Пресудите (треба да) се имплементираат. Предмет 

на анализите беше имплементацијата на неколку 

клучни реформски закони усвоени заради хар-

монизирање на националното законодавство со 

законодавството на ЕУ. 

Мониторингот на 240 јавни набавки извршени од 

централната и локалната власт укажа на сериоз-

ни проблеми во системот за јавни набавки кои ги 

нарушуваат принципите на транспарентност, кон-

куренција, отчетност и одговорност во трошењето 

на јавните пари. 

Шестмесечните извештаи укажаа на малиот 

напредок во фискалната децентрализација и 

испораката на општинските услуги во областа 

на образованието. Македонија драматично за-

останува и ќе биде потребен долг период за да 

се остварат заложбите за поголема финансиска 

независност на општините. 

Заложбите за подобрување на пристапот до прав-

да, особено за сиромашните и маргинализираните, 

резултираа со регистрација и поддршка на шест 

здруженија за бесплатна правна помош кои обе-

збедија правни совети и правна помош за 1.288 

граѓани. ФООМ обезбеди финансиска поддршка 

од ЕУ за продолжување на напорите за еднаков 

пристап до правда за граѓаните и зајакнување на 

капацитетите на домашните здруженија кои рабо-

тат на полето на човековите права.

Мрежата за заштита од дискриминација поднесе 

кривични пријави до Јавното обвинителство од 

кое се побара утврдување дискриминација во 

седум случаи. Четири од кривичните пријави се 

однесуваа на барања за утврдување кривична 

одговорност за нападите врз скопскиот ЛГБТИ 

Центар за поддршка.

Продолживме да ги поддржуваме активностите 

на Здружението за еманципација, солидарност и 

еднаквост на жените – ЕСЕ за мониторинг на буџе-

тите на две превентивни здравствени програми: 

Програмата за активна здравствена заштита на 

мајки и деца и Програмата за рано откривање 

малигни заболувања. Мониторингот се однесу-

ваше на средствата наменети за имунизација на 

Ромчињата и средствата за рано откривање рак на 

дојка и рак на матка. 

Со финансиската поддршка на 11 онлајн-ме-

диуми, два дневни весника (Слободен печат на 

македонски и Лајм на албански јазик) и на недел-

никот Фокус го скршивме монополот на власта 

во медиумите и овозможивме алтернативни и 

независни информации за граѓаните. Мониторин-

зите Медиумско огледало што ги изготвуваше НВО 

Инфоцентарот беа дистрибуирани до сите медиуми 

и до релевантните домашни и странски институ-

ции. Организиравме дебата за автоцензурата во 

медиумите, особено во ситуација кога постојано 

се ограничува слободата на изразување. 

Соработката со Меѓународниот центар за обра-

зовни политики при Педагошкиот факултет од 

Љубљана продолжи со развивање нови модули за 

обука за поттикнување на партиципативноста во 

училиштата. Беа издадени два прирачника на ма-

кедонски и на албански јазик: Креативен пристап 

во наставата и Прирачник за социјална правда. 

За да им се обезбеди на студентите пристап до 

Заложбите за 

подобрување на 

пристапот до правда, 

особено за сиромашните 

и маргинализираните, 

резултираа со 

регистрација и поддршка 

на шест здруженија за 

бесплатна правна помош 

кои обезбедија правни 

совети и правна помош 

за 1.288 граѓани. ФООМ 

обезбеди финансиска 

поддршка од ЕУ за 

продолжување на 

напорите за еднаков 

пристап до правда за 

граѓаните и зајакнување 

на капацитетите на 

домашните здруженија 

кои работат на полето на 

човековите права.



задолжителната литература од областа на родо-

вите студии, беше преведен на македонски јазик 

и третиот том од Историја на жените на Западот – 

Ренесансата и парадоксите на просветителството. 

Невладината организација „Факултет за 

работи што не се учат“ беше домаќин на 

регионална конференција, поддржана од Про-

грамата Исток-Исток: Прекугранични партнерства, 
Мое тело, моја одлука – протест против 

ограничувањето на правото на абортус ↓
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148посветена на поттикнувањето дијалог меѓу експер-

тите и пошироката јавност за прашања поврзани 

со јавниот простор, местото на поединецот во него 

и личната одговорност на индивидуата во процесот 

на демократизација на државата и општеството. 

На конференцијата беа претставени креативни 

проекти кои јавниот простор го третираат како 

отворена платформа за граѓанско дејствување и 

јавно искажување политички ставови, како и за 

промовирање на концептот на социјална правда. 

ГЕМ-клубот продолжи да биде инкубатор и дистри-

бутер на критичката мисла. Вкупно 84 граѓански 

организации, неформални групи и издавачки куќи 

одржаа 205 јавни настани со 4.582 учесници. Таму 

беше промовиран и зборникот текстови, документи 

и фотографии Црн понеделник. 

Проектот за граѓанско општество на УСАИД, 

спроведуван од ФООМ во партнерство со Мла-

динскиот образовен форум, Форум – Центар 

за стратегиски истражувања и документација, 

Центарот за граѓански комуникации и Реактор 

– Истражување во акција, ни овозможи да доде-

лиме 43 грантови на граѓански организации и 

неформални групи кои дејствуваат како демократ-

ски јадра во своите заедници или спроведуваат 

мониторинг на јавните институции и застапување 

засновано на истражувања. Пред крајот на го-

дината доделивме уште 21 грант за зајакнување 

на соработката и вмрежувањето на граѓанските 

организации и работни стипендии за ангажирање 

во истражувачки проекти кои ќе се спроведуваат 

во 2014 година. Над 400 претставници од граѓански 

организации и иницијативи ги унапредија своите 

знаења за мониторингот на јавните набавки, за 

спроведувањето на децентрализацијата и интегра-

цијата во ЕУ, за пишувањето ефективни документи 

за јавни политики и застапување. Школата за ак-

тивно граѓанство опфати 54 учесници, додека 257 

млади од 12 градови беа обучени за користење на 

новите медиуми и алатките за интернет-активи-

зам. На три граѓански форуми и пет дебати, чија 

цел беше размена на искуства и дискусија за 

граѓанското учество, волонтерството, гласањето, 

улогата на граѓанскиот сектор во демократските 

процеси, како и за предизвиците и можностите 

за активирање на граѓанскиот сектор, учествуваа 

878 претставници на граѓанските организации и 

неформалните иницијативи.

Над 190 деца на предучилишна возраст, 863 учени-

ци Роми и 173 ученици од други националности беа 

корисници на Проектот за образование на Ромите 

во деветтата година на неговото спроведување. 

Над 100 наставници од седумте проектни училишта 

беа дел од обуките за интерактивни воспитни 

методи и за правата на децата. Во академската 

2012/13 година, 76 студенти Роми беа корисници на 

стипендии. Бројката порасна на 105 стипендисти 

во академската 2013/14 година.

Дваесет и два Дебатни клубови и деветнаесет 

клубови Учиме право привлекоа над 600 сред-

ношколци на предавањата за дебатирањето, 

аргументирањето, владеењето на правото, граѓан-

ските и политичките права. Беа организирани 

десетици дебати, меѓу кои и дебатата Аргумент: 

Организирано изразување, настан кој на едно 

место собра голем број јавни личности и публика 

од околу 400 луѓе кои во живо ја проследија де-

батата за изборите. Најактивните членови имаа 

Со финансиската 

поддршка на 11 онлајн-

медиуми, два дневни 

весника (Слободен 

печат на македонски и 

Лајм на албански јазик) 

и на неделникот Фокус 

го скршивме монополот 

на власта во медиумите 

и овозможивме 

алтернативни и 

независни информации 

за граѓаните. 



можност да посетат и напредни обуки, како Учиме 

право: Обука за ЕУ (70 учесници) и МОФ Академија 

(80 учесници). Околу 100 членови на Медиа/Арт 

клубовите од пет градови учествуваа во работил-

ници за интернет-активизам, уличен активизам 

и алтернативни форми на јавно изразување. По 

воведувањето на реформата за екстерно оцену-

вање, МОФ поднесе петиција, поддржана од 25.378 

граѓани, за прогласување на екстерното оцену-

вање во 2013 година за пробно и подготви анализа 

за неговото спроведување.ГЕМ-клуб: Промоција на 
дигиталното издание на 

младинското списание Фокус ↓
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150ФООМ продолжи со поддршката за правно заста-

пување на припадници на социјално маргинализи-

раните групи (сексуални работници, корисници на 

дроги, трансродни лица и лица кои живеат со ХИВ). 

Од 17 судски постапки во кои беше применето страте-

гиско застапување, осум случаи беа поднесени пред 

Европскиот суд за човекови права. Истражувањето 

за здравствениот статус, уживањето на правата на 

здравје и пристапот до здравствени услуги за Ромите 

покажа дека Ромите се позасегнати од негативното 

влијание на социјалните детерминанти отколку други-

те етнички групи. Ромите се соочуваат и со поголем 

степен на дискриминација и несоодветен третман во 

здравствените институции. Продолжи поддршката за 

параправната помош што ја спроведуваа ромските 

здруженија кои обезбедија параправна помош и 

поддршка на 1.162 Роми во три ромски заедници. 

Беше обезбедена и правна помош за остварување 

на здравствените и социјалните права за 1.653 лица. 

Процесот на развивање на Националната стратегија 

за интеграција на Ромите, воден од Министерството 

за труд и социјална политика, го искористи Групата за 

застапување на здравствените права на Ромите, ини-

цирана од ФООМ, за да поднесе предлог со препораки 

и мерки.

Фондот за легализација на домувањето на Ромите 

(2011 – 2016) обезбеди 1.200 микрозаеми без камата 

за покривање на трошоците поврзани со законски-

те и административните постапки за легализација. 

Повеќе од 1.500 ромски семејства добија правна и 

стручна помош за стекнување сопственост врз нив-

ните домови. До крајот на 2017 година, 700 домови беа 

легализирани, а дел од постапките за легализација се 

во тек. 
Академија Млади во Струга, 

Проект на УСАИД за граѓанско 
општество →
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2014:  
ДОМА 
ПРОТЕСТИ, 
НАДВОР 
КРИТИКИ, 
ВЛАСТА 
ГЛУВА



Се протестираше и надвор од Скопје. Во Гев-

гелија, граѓанската иницијатива „Арсена“ 

протестираше против арсенот во водата. Во Те-

тово протестираа против загадувањето. На 27 април, 

Ѓорге Иванов доби втор претседателски мандат, а на 

предвремените парламентарни избори уште еднаш 

победи ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ ја оспори победата и 

го напушти Собранието. Во август и септември, со 

протести се штитеа реката Радика и Националниот 

парк „Маврово“. Во ноември се протестираше пред 

Јавното обвинителство откако стампедото маскира-

ни луѓе го демолираа ЛГБТИ Центарот за поддршка 

и повредија активисти кои ја прославуваа негова-

та годишнина. Во ноември, во својот извештај за 

напредокот, Европската комисија ја искритикува 

Владата за назадувањето во клучните реформски 

области и без ракавици оцени дека пристапување-

то во ЕУ е во ќор-сокак. ЕК ѝ препорача на власта 

да преземе решителни мерки во врска со растеч-

ката партизација на институциите и загрозената 

независност на судството и слободата на говорот, 

доколку сака да не биде повлечена препораката за 

почеток на пристапните преговори. На 17 ноември, 

над 3.000 студенти, организирани во неформал-

ниот Студентски пленум, маршираа по скопските 

улици против екстерното оценување. Повикувајќи 

ги студентите да се разбудат и да не потпаѓаат под 

партиски влијанија, протестот предизвика широка 
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154јавна поддршка. Подготвен одново да излезе на 

улица, Студентскиот пленум се огласи: „Масовно-

то учество на маршот покажува дека критичната 

маса меѓу студентите и младите е за промена.“ 

На 23 декември, на улицата пред Собранието, 123 

граѓански активисти ја промовираа волонтерската 

Платформа за граѓански политики „Ајде!“. „Нашата 

цел е да ги зајакнеме и здружиме расцепканите 

демократски сили во земјата. Немаме намера да 

го монополизираме просторот за акција. Повику-

ваме на широка мобилизација за да ги разбудиме 

надежта и храброста кај луѓето. Не можат да нè 

замолчат сите! Не можат да нè оковаат сите!“, стои 

во прогласот на „Ајде!“.

Ги насочивме фондациските ресурси и напори 

кон обнова на демократијата и одбрана на вред-

ностите на отвореното општество. Поддржавме 

12 граѓански организации кои имаа релевантна 

експертиза, пристап до целните групи и цврсто 

изградени коалиции, што им овозможи да ар-

тикулираат сопствени стратегии и да одговорат 

на околностите и предизвиците. Им ја дадовме 

поддршката за да ги унапредат седумте области 

кои Управниот одбор на ФООМ ги идентификува 

како најзагрозени: слободата на изразување, 

унапредувањето на човековите права во здрав-

ството, младинската ангажираност за општествени 

промени, борбата против корупција, мониторингот 

и документирањето на човековите права и буџет-

ската транспарентност. Втората димензија на 

нашата стратегија беше спроведувањето на трите 

концепти: Зајакнување и мобилизација на граѓани-

те; Општина по мерка на граѓаните; Интеграција на 

Ромите.

Слобода на изразување: информативните он-

лајн-медиуми А1он.мк, Плусинфо.мк, Порталб.мк и 

Окно.мк информираа за настани и теми кои во ме-

диумите контролирани од власта беа игнорирани 

или маргинализирани. Центарот за развој на меди-

уми го промовира документот за јавна политика Од 

МРТ до независна јавна сервисна радиодифузија 

во Македонија и ја организира дебатата Слободата 

на изразување избркана од Собранието, па оста-

вена пред вратата на Уставниот суд. Фондацијата 

„Метаморфозис“ разви систем за продукција и про-

моција на содржини кои ја разбиваа медиумската 

блокада во Македонија. Значајни беа написите за 

политичката ситуација во Македонија објавени 

на Глобал војсис. Беше зајакнат капацитетот на 

критичките невладини организации, активисти и 

интелектуалци за користење на новите технологии.

Унапредување на човековите права во здравството: 

Активностите беа насочени кон зголемување на 

сексуалните и здравствените права на корисни-

ците на дроги и на ЛГБТ-заедницата. Коалицијата 

Сексуални и здравствени права на маргинализи-

раните заедници во партнерство со Националната 

мрежа против хомофобијата и трансфобијата по-

стигна да се избрише ставот 2 од амандманот 33 

од уставните измени со кој вонбрачната заедница, 

но и сите останати форми на заедништво кои 

продуцираат правно дејство, требаше да бидат 

дефинирани како заедници исклучиво меѓу еден 

маж и една жена. Беа повлечени три учебници 

за психијатрија и медицинска психологија за ме-

дицински факултети кои содржеа хомофобични 

ставови. Комисијата за заштита од дискримина-

ција првпат во својот годишен извештај ја спомна 

Подготвен одново 

да излезе на улица, 

Студентскиот пленум 

се огласи: „Масовното 

учество на маршот 

покажува дека критичната 

маса меѓу студентите и 

младите е за промена.“ 



дискриминацијата врз основа на сексуална ори-

ентација како општествен проблем и констатира 

дека дискриминацијата најчесто е намерна и мо-

тивирана од омраза спрема определени етнички 

групи, маргинализирани групи, ЛГБТ-популацијата 

итн. ХОПС – Опции за здрав живот Скопје ја орга-

низира Националната конференција за политики за 

дроги, со учество на претставници од ресорни ми-

нистерства, институции, факултети, здруженија на 

граѓани и лица кои употребуваат дроги, обезбеди 

правна помош и застапување на 16 сексуални ра-

ботници и правна помош за заштита на правата на 

корисници на дроги во 6 случаи на оневозможен 

пристап до третман и на дискриминирање. 

Членовите на Граѓанската 
платформа Ајде! на пат кон 

Министерството за здравство ↓
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156Младинска ангажираност за општествени проме-

ни: Младинскиот образовен форум работеше на 

јакнење на формите на средношколското орга-

низирање во осум училишта и го поттикнуваше 

создавањето локални младински совети и локални 

политики за млади во 12 општини. Близу 200 млади 

посетија вкупно 80 обуки за јакнење на нивните 

капацитети. Третата конференција за општествен 

активизам ENGAGE имаше 3.000 посетители и 500 

онлајн-гледачи, а клучните теми беа граѓанскиот 

активизам, слободата на медиумите, истражувач-

кото новинарство и уметноста и сатирата како 

политички алатки. 

Борба против корупција: Македонскиот центар за 

европско образование објави пет истражувачки 

студии: Врамување во европска рамка за заштита 

на човековите права, Старо купувам: Новата ев-

ропска приказна за Македонија – европеизација 

на политичките партии, Слободата на движење 

на Ромите во светло на визната либерализација, 

Политичка култура, европеизација и стравови во 

Македонија и Прекутрупа во Европа: Студија за 

искористеноста на средствата од Програмите на 

заедницата 2007 – 2013. МЦЕО спроведе обуки 

со кои опфати над 150 лица (општински власти, 

граѓански организации, новинари, адвокати и 

студенти). Обуките вклучуваа: историјат на ЕУ, 

ЕУ-институции и донесување одлуки, користење 

на фондовите на ЕУ и проучување на европската 

рамка за човековите права. 

Мониторинг и документирање на човековите 

права: Хелсиншкиот комитет за човекови права 

во РМ беше фокусиран на набљудувањето на 

состојбата со човековите права и нивната за-

штита и на обезбедувањето правна помош во 

случаи на прекршување на човековите права, 

особено во делот на слободата на изразување, 

дискриминацијата, правичното судење, слобода-

та и безбедноста, остварувањето на правото на 

јавен собир и социјалната заштита. Комитетот ја 

актуелизира и појавата на политички затворени-

ци и дискриминацијата врз основа на политичка 

припадност. Резултатите од тестирањето на дис-

криминацијата на Ромите на граничните премини 

ја потврдија системската дискриминација на Ро-

мите од страна на Министерството за внатрешни 

работи, поради што беше поведена и судска по-

стапка. Комитетот беше препознаен како давател 

на бесплатна правна помош за остварување на 

правото на јавен собир или протест од страна на 

граѓаните, односно групите кои се појавуваа како 

организатори. 

Буџетска транспарентност: Здружението за еман-

ципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ 

ги започна мониторингот и анализата на буџетите 

на три превентивни програми на Министерството 

за здравство за 2013 година: Програмата за ак-

тивна здравствена заштита на мајките и децата, 

Програмата за систематски прегледи на учениците 

и студентите и Програмата за рана детекција на 

малигни заболувања. До извршителите на трите 

програми беа поднесени 891 барање за слободен 

пристап до информации. Беше објавена публи-

кацијата Опфат на децата Роми со вакцинација и 

превентивни здравствени услуги и беше одржана 

јавна дебата во рамки на Европската недела 

на имунизацијата. ЕСЕ продолжи да обезбедува 



параправна помош за здравствена заштита за 

Ромите. Параправниците им помогнаа на приближ-

но 800 Роми, посетија над 300 ромски семејства 

и едуцираа 300 Роми за различни прашања од 

областа на здравствените права. Беше спрове-

ден мониторинг на реактивната и проактивната 

транспарентност на над 100 јавни институции и 

установи. ЕСЕ спроведе обука за зајакнување на 

капацитетите на 20 претставници од 10 граѓански 

организации во однос на правото на здравје, 

организирањето и финансирањето на здрав-

ствениот систем, буџетскиот процес на локално и 

национално ниво, методологиите за мониторинг на 

буџети, мониторингот на заедницата и социјалната 

ревизија.

Целта на концептот Зајакнување и мобилизација 

на граѓаните беше да се обучат заинтересираните 

индивидуи, неформални групи и граѓански орга-

низации, координирани во отворена, инклузивна и 

непартиска платформа, за можните начини на про-

тивставување на уназадувањето на демократијата 

во државата заробена од автократскиот режим. 

Платформата за граѓански политики „Ајде!“ беше 

основана од 150 активисти. „Ајде!“ изведе три 

улични перформанси со кои сакаше да ја алар-

мира јавноста за противуставната надреденост на 

извршната над законодавната власт, за злоупотре-

бата на јавниот сервис МРТ од страна на Владата 

и за неодговорниот однос на Министерството за 

здравство кој кулминираше со смртта на девој-

чето Тамара. Неповолните решенија во законите 

за хонорарите го мотивираа „Ајде!“ да организира 

собирање потписи за поведување иницијатива за 

заштита на уставноста, која заврши успешно. 

Во обуките за јакнење на капацитетите учествуваа 

300 граѓански активисти. Главен акцент во обуките 

ставивме на комуникацијата со јавноста, препо-

знавањето на пропагандата и манипулацијата и 

ефективното користење на алатките за слободен 

пристап до информациите од јавен карактер. 

За да го поддржиме граѓанскиот одговор на неде-

мократските практики, доделивме грантови за 10 

локални иницијативи фокусирани на заштитата на 

природните ресурси, мониторингот на предвреме-

ните избори, младинските и локалните политики, 

како и на акциите за солидарност против растеч-

ката сиромаштија. 

Лошото владеење и злоупотребите на актуелната 

власт ги обелоденивме во 15 Аларми, објави во 

печатените медиуми и онлајн-медиумите на маке-

донски и на албански јазик. 

ГЕМ-клубот продолжи да зрачи со пулсот на 

критичката мисла и нецензурираниот говор на 

одржаните 215 јавни настани со вкупно 4.616 учес-

ници. Ги промовиравме македонските преводи на 

книгите: Од диктатура до демократија од Џин Шарп, 

Македонското прашање од 1944 до денес од Чав-

дар Маринов, Правила за радикалите – Практичен 

вовед за реалистичните радикали од Соул Д. Алин-

ски, Изворите на тоталитаризмот од Хана Арент и 

Енвер Хоџа од Бленди Февзиу. 

Во средината на 2014 година го продолживме до-

говорот со УСАИД за имплементација на Проектот 

за граѓанско општество до август 2016. Објавивме 

конкурс за доделување грантови за граѓански ор-

ганизации кои дејствуваат како демократски јадра 

„Нашата цел е да ги 

зајакнеме и здружиме 

расцепканите 

демократски сили во 

земјата. Немаме намера 

да го монополизираме 

просторот за акција. 

Повикуваме на широка 

мобилизација за да ги 

разбудиме надежта и 

храброста кај луѓето. Не 

можат да нè замолчат 

сите! Не можат да нè 

оковаат сите!“, стои во 

прогласот на „Ајде!“.
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158во своите заедници и за граѓански организации 

кои спроведуваат надгледување на властите и 

застапување засновано на истражувања. Доде-

ливме 27 грантови. Во соработка со партнерите и 

грантистите, организиравме неколку јавни дебати 

меѓу кои: Збор и слобода, промоција на истоиме-

ниот зборник (со Институтот за општествени и 

хуманистички науки) и регионалната конферен-

ција Заштита на просторот за мирен јавен собир 

во Југоисточна Европа (со Реактор – Истражување 

во акција и Европскиот центар за непрофитно 

право). Партнерската организација Форум – Цен-

тар за стратегиско истражување и документација, 

со обуките за петтата и шестата генерација од 

Школата за активно граѓанство опфати 51 учесник, 

организира средба на сите алумни на Школата и 

поддржа три нивни акции. Партнерската органи-

зација Центар за граѓански комуникации објави 

девет периодични извештаи од мониторингот на 

јавните набавки на институциите на национално и 

на општинско ниво. Ајде! на протестот за оставка на 
министерот Тодоров поради смртта 

на девојчето Тамара ↓



Целта на концептот Општинa по мерка на граѓани-

те беше да се воведе партиципативно креирање 

локални политики и да се унапредат сервисите за 

граѓаните во три големи мултиетнички општини, 

Струмица, Центар и Струга, чии градоначалници 

беа од различни опозициски политички партии 

(македонски и албански) кои добија мандати на 

локалните избори во 2013 година. Ги градевме ка-

пацитетите на општинската администрација и 

на претставниците од општинските совети за 

стратешко планирање, партиципативно креирање 

политики, развој на комуникациски стратегии и 

финансирање преку програмите на ЕУ достапни 

за Македонија. Вкупно 231 учесник од вработените 

во општините и од членовите на советите учеству-

ваа на обуките за надлежностите на локалната 

самоуправа, а 200 претставници од невладините 

организации учествуваа на обуките за разбирање 

на надлежностите на локалната самоуправа и 

за антидискриминација. Над 250 претставници 

(раководители, наставници, училишни одбори и 

претставници на родителски одбори) од училишта-

та во сите општини беа обучени за демократско 

владеење, образование за социјална правда и 

партиципативно развивање повеќегодишни пла-

нови. Вкупно 632 учесници беа вклучени во јавни 

расправи, дебати и работилници за развивање 

на локалните политики. Беа изготвени локални 

политики за социјална заштита и образование, 

општински надлежности кои засегаат најголем 

дел од населението, но и локални политики за 

млади и за соработка со граѓанскиот сектор, и 

тие беа поднесени за усвојување од страна на 

општинските совети. Со поддршка и придонес од 

општините формиравме Центри на заедницата. 

Центрите обезбедија директни услуги за граѓаните, 

вклучувајќи неформално образование за млади и 

возрасни, како и правна и административна помош 

за граѓаните. На сите општини им доделивме гран-

тови за преуредување на салите за состаноци на 

општинските совети за да се овозможи присуство 

и учество на граѓаните во процесот на донесување 

одлуки. Тетово и Кривогаштани беа последните 

две од 17-те општини опфатени со програмата 

Форуми во заедницата која се спроведуваше од 

2006 до 2014 година. На 12 форуми одржани во 

двете општини, со активно учество на 1.116 граѓа-

ни, беа идентификувани приоритетните области и 

беа развиени проекти кофинансирани од страна 

на општините. Овој модел се покажа како добра 

практика за широки консултации и вклучување на 

граѓаните во креирањето јавни политики и донесу-

вањето одлуки.

Посветен на намалување на расчекорот меѓу поли-

тиките и практиките како предуслов за интеграција 

на Ромите, третиот концепт го овозможи јакнењето 

на Ромите заради остварување на нивните здрав-

ствени права, подобрување на нивните образовни 

постигнувања и барање отченост од Владата за 

развивање, буџетирање и испорака на ефективни 

и праведни системи за образование и здравство. 

Вкупно 13 ромски и други граѓански организации 

беа од централно значење за постигнување на на-

шите клучни цели. Параправна помош добија 808 

Роми од општините Шуто Оризари, Делчево и Пех-

чево; 744 ромски семејства од општините Прилеп 

и Битола добија бесплатна правна помош и логи-

стичка поддршка за остварување на нивните права 
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160на здравствена заштита, здравствено осигурување и 

социјални права; инициравме измени и дополнувања на 

Законот во врска со правото на здравствено осигуру-

вање (административни пречки за невработените лица 

при добивањето здравствено осигурување). Проектот 

за образование на Роми, Програмата за стипендии за 

ромски студенти и Програмата за медицински стипен-

дии за Ромите придонесоа за зголемување на бројот 

на матурирани ромски средношколци и дипломирани 

студенти. Во академската 2013/14 година дипломираа 

13 корисници на Ромаверзитас, со што вкупниот број 

дипломирани корисници на Ромаверзитас достигна 108, 

а вкупниот број дипломирани корисници на Програмата 

за стипендии за ромски студенти достигна 100 за пе-

риодот 2004 – 2014 година. На медицинските факултети 

дипломираа 11 Роми и се вработија во државните ин-

ституции. Дополнителните компоненти на Програмата 

за медицински стипендии за Ромите (застапување, 

користење медиумски алатки и менторство), на 38 

средношколци и студенти и 19 ментори им овозможија 

зајакнување на знаењата и вештините во областите на 

застапување здравствени политики, човекови права во 

здравството и процесите на одлучување. Петицијата за 

отворање гинеколошка ординација во Шуто Оризари ја 

потпишаа 1.570 граѓани. Фондацијата организира семи-

нар за подобрување на здравствените услуги за Ромите 

преку менување на негативните наративи, на кој уче-

ствуваа активисти, универзитетски професори и општи 

лекари. Беше објавена студијата Сите сме луѓе: секому 

здравствена заштита без разлика на етничката припад-

ност, како и истражувањето за тоа како Ромите гледаат 

денес на напредокот во образованието во споредба со 

ситуацијата пред почетокот на Декадата на Ромите. 

Ајде! против 
злоупотребата на МРТ 

од страна на власта →
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2015:  
ПАДОТ НА 
РЕЖИМОТ 
НА ДОФАТ



Во февруари, опозицијата почна да ги обе-

лоденува аудиозаписите (познати како 

„бомбите на Заев“) од телефонските раз-

говори кои нелегално ги прислушувала Петтата 

управа на УБК. Јавноста беше шокирана кога 

слушаше како високи функционери од власта 

договараат коруптивни зделки, газење на пра-

вото и прекршување на уставните принципи. 

По објавувањето на еден од записите, на 5 мај 

вечерта, голем број гневни граѓани се собраа 

пред Владата за да го изразат својот револт 

поради прикривањето на убиството на Мартин 

Нешкоски. Поради прекумерната употреба на 

сила од страна на полицијата, граѓаните про-

должија да протестираат и наредните денови, 

сè до 17 мај, кога пред Владата се одржа ма-

совниот и ненасилен протест, организиран од 

Граѓаните за Македонија, граѓанска и натпар-

тиска коалиција за враќање на достоинството 

на луѓето и за одбрана на Уставот. „Нашата за-

едничка акција ќе трае до дефинитивниот пад 

на власта која ни ја одзеде слободата, живејач-

ката и иднината“, беа зборовите кои ја изразија 

решеноста без насилство, со предвремени 

демократски и слободни избори кои ќе ги ор-

ганизира преодна експертска влада, да се 

стави крај на десетгодишното владеење кое 

ја ничкоса Македонија. Истата вечер, пред 

Владата беа поставени шаторите на Кампот на 

слободата во кој доминираше оптимизмот дека 

никогаш повеќе нема да биде исто.
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собиралиште и преноќиште не само на нејзините 

членови, туку и на сите кои сакаа да се придружат 

на разговорите, протестните маршеви по ули-

ците на Скопје или да учествуваат во културните 

настани и политичките дебати кои се одвиваа на 

подиумот поставен пред Владата, а во кои учеству-

ваа и членови на „Ајде!“. Шаторите ги посетуваа и 

новинари од странство. Белградскиот дописник на 

Путиновата телевизија Русија денес таму бараше 

докази дека Сорос и „соросоидите“ подготвуваат 

вооружена револуција во Македонија, по угледот 

на Украина и Грузија. Ниту во Кампот на слобо-

дата ниту во шаторите на „Ајде!“ немаше оружје, 

а сепак македонските медиуми контролирани 

од власта папагалски ја повторуваа истата лага. 

Но, медиумскиот монопол веќе беше разбиен не 

само од онлајн-медиумите тогаш поддржувани од 

ФООМ, туку и од други независни медиуми чиј број, 

читаност и гледаност растеа. Посетеноста на Пор-

талб се зголеми на 9.786.367 посети. А1он имаше 

1.294.080 посети и 425.008 посетители. Плусинфо.

мк имаше 21.882.232 посети (во просек, 59.951 днев-

но), 3.909.572 корисници и 58.115.987 прегледи (во 

просек, 159.221 дневно). Порталот Окно.мк остана 

медиум отворен кон регионалните, европските и 

светските теми, а во него доминираа содржини од 

културата. Посетеноста на Окно постојано расте-

ше, меѓу 20 и 30 проценти годишно. 

Областите Слобода на изразување, Младинска 

ангажираност за општествени промени и Мони-

торинг и документирање на човековите права, 

како и концептот Зајакнување и мобилизација на 

граѓаните станаа најитни приоритети. Пулсот на 

времето бараше не само враќање на демократија-

та и обнова на слободата, туку и гаранција дека 

обновените вредности ќе бидат трајни. 

Во април, Центарот за развој на медиуми органи-

зира дебата Каков медиумски систем ѝ е потребен 

на Македонија?, а веќе во јуни организира регио-

нална конференција Медиумите и јавниот интерес, 

на која учествуваа припадници на новинарската 

и академската заедница од државите на Западен 

Балкан, но и од Унгарија, во која Орбан владееше 

како што Груевски владееше во Македонија. „Ме-

таморфозис“ – Фондација за интернет и општество 

продолжи интензивно да ја јакне алтернативната 

инфраструктура за информирање и мобилизирање 

на граѓаните со користење на новите технологии. 

Беше засилена и активноста за зголемување на 

интересот на странските медиуми за политич-

ката криза, граѓанските протести, вооружениот 

судир во кумановско Диво Насеље, Договорот од 

Пржино и неговите последици. Со маски со ликот 

на новинарот Кежаровски, „Ајде!“ се придружи на 

протестот организиран од Здружението на новина-

ри на Македонија пред Апелационен суд, а потоа и 

пред Владата, со барање да биде целосно укината 

пресудата на четири и пол години затвор поради 

истражувачка сторија објавена неколку години 

претходно.

Младинскиот образовен форум одржа два на-

стани во рамки на серијата дебати Аргумент: 

Организирано изразување, кои овозможија аргу-

ментирана јавна дебата за горливи теми. Тезата на 

февруарскиот настан беше: „Овој Дом би си зами-

нал од Македонија засекогаш“, а на декемврискиот 

Пулсот на времето 

бараше не само враќање 

на демократијата и 

обнова на слободата, 

туку и гаранција дека 

обновените вредности ќе 

бидат трајни. 



настан, кој беше најпосетениот Аргумент дотогаш, 

тезата: „Овој Дом верува дека меѓупартиските пре-

говори водат до излез од кризата“. На секоја од 

дебатите имаше над 700 гости и 5.000 онлајн-гле-

дачи, а беа и емитувани на телевизијата 24 Вести. 

МОФ му понуди параправна помош, совети за 

застапување и дејствување и техничка поддршка 

на Средношколскиот пленум. Средношколските и 

студентските протести беа интензивно покривани 

од Радио МОФ. 

Во 2015 година беше забележано масовно кршење 

на човековите права. Хелсиншкиот комитет за 

човекови права на РМ беше првата организација 

во која граѓаните го пријавуваа прекршувањето на 

правата, а домашните и странските медиуми бараа 

информации, став и правно мислење. Комитетот 

соработуваше и со претставници на меѓународни 

организации, особено ОН, ОБСЕ, Хјуман рајтс воч 

и Амнести интернешнел. Правна помош им обе-

збеди на 15 учесници на протестот на 5 мај, кои 
Ајде! за ослободување на 
новинарот Кежаровски ↓
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166во Хелсиншкиот комитет пријавија прекршување 

на правата, а пријави за употреба на прекумерна 

сила од страна на полицијата беа поднесени од 

уште 10 лица кои не сакаа да поведат постапки 

против полицијата поради недоверба во системот. 

Во рамки на концептот Зајакнување и мобили-

зација на граѓаните, Платформата за граѓански 

политики „Ајде!“ ги изведе акциите: И ние се огра-

дуваме и Цензурата е забранета. Првата беше 

против поставувањето железна ограда пред Вла-

дата, а втората беше против цензурата предвидена 

со Предлог-законот за забрана за објавување на 

прислушуваните материјали. Школата Култура и 

политика беше програма за обука обликувана од Протест против Законот 
за хонорарите ↓



ФООМ за да им понуди пошироки и продлабоче-

ни познавања на селектираните кандидати од 

граѓанските организации, неформалните групи и 

активистите за контроверзиите на привлечноста 

и одбивноста меѓу уметноста и моќта, за злоупо-

требата на културата во авторитарните режими, за 

културата на отпорот и за театарот како најсубвер-

зивната уметност. Предавачи беа теоретичари и 

практичари од Скопје и Белград. Беа одржани две 

сесии со 56 учесници. Во печатените и социјалните 

медиуми ФООМ објави 7 Аларми за состојбите во 

економијата и човековите права. Во ГЕМ-клубот 

беа одржани 225 настани организирани од ФООМ 

и седумдесетина организации, неформални групи, 

граѓански иницијативи или коалиции, самостојни 

баратели, амбасади и издавачки куќи, на кои при-

суствуваа повеќе од 5.000 посетители. Промоциите 

на македонските изданија на Верни до смрт од Кит 

Браун, Кон потеклото на албанскиот национализам 

од Натали Клејер и Сеќавања од животот – том II 

(1912 – 1925) од Еќрем-бег Вљора, придружени со 

јавни дебати, како и предавањето Дали постои 

слаб национализам и дали е тоа корисна категорија 

на проф. Марија Тодорова, дебатите за иднината 

на Европа и извештајот на Центарот за европски 

политики Државите-членки на ЕУ и проширувањето 

кон Балканот, организирани од ФООМ, предизвикаа 

голем интерес во јавноста. Коалицијата Граѓаните 

за Македонија, во која членуваа 75 граѓански ор-

ганизации, ја спроведе кампањата Заслужуваме 

подобро заради запознавање и мобилизирање на 

граѓаните за проблемите на кои укажуваат домаш-

ните и меѓународните извештаи изготвени како 

последица на политичката криза. Беа поддржани 

17 организации и бројни активисти кои учествуваа 

во спроведувањето на активностите во различни 

области (младински прашања, правда и слобода, 

чесна власт, животна средина, здравство, обра-

зование, животен стандард и др.). Преку теренски 

разговори со граѓаните и 20 интервенции во јавни 

простори беа дистрибуирани 52.000 брошури, 

12.000 флаери и 98.000 примероци од трите из-

данија на весникот Еве зошто. Кампањата беше 

масовно промовирана на социјалните мрежи, на 

кои над 20.000 граѓани ја дадоа својата поддршка, 

а радио и видеоспотовите беа емитувани на 7 ло-

кални, 3 регионални и 3 национални мрежи. 

Проектот на УСАИД за граѓанско општество им-

плементиран од ФООМ додели 14 грантови на 

граѓански организации кои дејствуваа како де-

мократски јадра во своите заедници, 13 грантови 

на граѓански организации кои спроведуваа над-

гледување на властите и застапување засновано 

на истражувања и 14 грантови за заеднички акции 

на граѓанските организации. Во рамки на актив-

ностите за застапување беа организирани три 

јавни дебати: Граѓанското учество во Македонија 

од 2012 до 2014 година: Искуства и предизвици, про-

моција на компаративната анализа за граѓанското 

учество 2012 – 2014 (со Реактор – Истражување во 

акција); Прирачник за активно граѓанство, промо-

ција и дебата (со Форум – Центар за стратегиски 

истражувања и документација), и Има ли излез од 

безизлезот!? (со Македонскиот центар за европско 

образование). 

Регионалната програма за поддршка на ис-

тражувањата ја организира тркалезната маса 

Коалицијата Граѓаните 

за Македонија, во која 

членуваа 75 граѓански 

организации, ја 

спроведе кампањата 

Заслужуваме подобро 

заради запознавање 

и мобилизирање 

на граѓаните за 

проблемите на кои 

укажуваат домашните и 

меѓународните извештаи 

изготвени како последица 

на политичката криза. 
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168Македонија 2015: Помеѓу авторитарните искушенија 

и европеизацијата, а ја организира и меѓународ-

ната конференција Општествени, политички и 

економски промени на Западен Балкан на која 

учествуваа 108 истражувачи. 

Коалицијата Сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници и ХОПС – Опции 

за здрав живот Скопје продолжија да работат на 

унапредување на човековите права во здравството. 

Во соработка со Заводот за социјални дејности, 

Коалицијата Сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници подготви Прирачник 

за работа со маргинализирани заедници/групи 

во ризик, кој беше официјално прифатен од 
Го сакам ГТЦ ↓



Министерството за труд и социјална политика. 

Прирачникот стана дел од официјалната тренинг-

програма за континуиран развој на стручни лица 

во системот на социјална заштита. ХОПС – Опции за 

здрав живот Скопје обезбеди 438 услуги на 42 лица 

кои користат дроги и на 8 членови на семејства на 

лица кои користат дроги. Обезбеди и континуирана 

правна помош за сексуалните работници за 

прекршувањето на нивните права во полициската 

рација „Сузбивање на уличната проституција“, 

спроведена од страна на МВР во ноември 2008 

година. ХОПС, исто така, го актуелизира прашањето 

за проблемите кои се последица на непостоењето 

соодветна програма за третман на малолетните 

корисници на дроги. 

Македонскиот центар за европско образование ја 

подготви компаративната анализа на извештаите 

на ЕК за 2012, 2013, 2014 и 2015 година, Назадување 

– неветено, остварено и студијата Од покорност до 

окупација – студентското движење во Македонија 

во 2014 година. Сесиите Eurotalks придонесоа за 

зајакнување на влијанието на граѓанските орга-

низации врз домашните политички актери и врз 

меѓународната заедница при решавањето на по-

литичката криза во државата. 

Здружението за еманципација, солидарност и ед-

наквост на жените – ЕСЕ подготви пет извештаи 

за финансиската и програмската реализација на 

програмите за превентивна и куративна здрав-

ствена заштита од буџетот на Министерството за 

здравство за 2015 година. Достави шест жалби до 

Комисијата за заштита на правото на слободен 

пристап до информации од јавен карактер поради 

молчење на јавната администрација, вклучително 

и Министерството за здравство. Врз основа на ана-

лиза, достави барања со конкретни предлог-мерки 

за унапредување на буџетската транспарентност 

на Владата на РМ, Министерството за здравство и 

Министерството за финансии. По повод Светскиот 

ден на Ромите, во соработка со ромските партнер-

ски организации, одржа конференција за печат на 

која ги презентира клучните наоди добиени преку 

мониторингот во заедницата и мониторингот на 

буџетите кои се однесуваат на здравјето на Ромите. 

Беа преведени и објавени прирачниците Детален 

преглед на процесот на буџетирање заснован на 

приоритети и Отворање на владата – Водич за нај-

добри практики на транспарентност, одговорност и 

граѓанско учество во јавниот сектор. 

Во рамки на концептот Општина по мерка на 

граѓаните, 244 вработени во општините Струга, 

Струмица и Центар, членови на советите, вработе-

ни во училиштата и претставници од граѓанскиот 

сектор учествуваа во обуки за антидискримина-

ција и социјална правда, меѓусекторска соработка, 

детски права и инклузија, мониторинг на јавните 

набавки и развивање апликации за фондови 

достапни од ЕУ-програми. Беа одржани 12 јавни 

расправи за финализирање на акциските планови 

за млади, образование, социјална заштита и за 

соработка со невладиниот сектор. Беа одржани и 

шест проектни форуми за избор на активности за 

кофинансирање (ФООМ и општините). По утврду-

вањето на приоритетите на граѓаните, доделени 

беа четири грантови за кофинансирање со општи-

ните. Училиштата аплицираа со предлог-проекти 

за активности предвидени во развојните планови 
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1 70и беа доделени три гранта за кофинансирање. 

Беа одржани шест буџетски форуми за парти-

ципативно планирање приоритетни програми 

од општинските буџети. Една од добрите прак-

тики поттикнати од Центрите на заедницата се 

Отворените денови со општината за директна 

комуникација меѓу советниците и претставниците 

на општинската администрација со граѓаните. 

Отворените општински денови се директна форма 

на отчетност и транспарентност и на надминување 

на маргинализирањето на улогата на Советот на 

општината наспроти улогата и влијанието на гра-

доначалникот. Центрите на заедницата беа активни 

и во поддршката на граѓанските иницијативи Го 

сакам ГТЦ и референдумот за спас на Градскиот 

трговски центар, групната претставка до Уставниот 

суд за оспорување на законот за хонорарите, а 

Центарот во Струмица ја поддржа и иницијативата 

за повторно активирање на уписот на нови студен-

ти на Институтот за родови студии.

Искуствата од досегашната работа на ФООМ за 

интеграција на Ромите покажуваат дека напредо-

кот во овој процес зависи и од непосредното и 

активно вклучување на засегнатата заедница во 

самиот процес. Ја продолживме поддршката на 

ромските организации за да работат на правно 

зајакнување и правно описменување на ромската 

заедница. Добро организираното правно и меди-

умско застапување, засновано на докази, доведе 

до усвојување на дополнувањата на Законот за 

здравствено осигурување, со што 20.000 осигуре-

ници за кои ФЗОМ поднел кривични пријави беа 

ослободени од кривично гонење. Невработените 

и лицата со пониски примања беа ослободени од 

обврската да прават пререгистрација на здрав-

ственото осигурување. Претставници на ромските 

граѓански организации кои работат на подобру-

вање на отчетноста на институциите во јавното 

здравство му ги презентираа на министерот за 

здравство пречките со кои се соочуваат ромските 

заедници во пристапот до услуги од Програмата 

за систематски прегледи на студенти и ученици 

и од Програмата за активна здравствена заштита 

на мајките и децата. Министерството за здравство 

најави воведување поливалентни вакцини според 

редовниот календар за вакцинација. Во средината 

на 2015 година, Ромаверзитас прерасна во здру-

жение на граѓани иницирано и водено од самите 

студенти, поранешни стипендисти и корисници на 

Ромаверзитас. Финансиска поддршка обезбеди 

Ромскиот образовен фонд. 

За 40 наставници од 4 основни училишта ФООМ 

спроведе неколкудневна обука Како до инклузивно 

квалитетно образование?. По завршувањето на 

обуката, со грантови за мали училишни иниција-

тиви, ФООМ им даде можност на овие училишта да 

го применат наученото и да ги подобрат своите ин-

клузивни политики и практики. ФООМ учествуваше 

во иницијативата на Европскиот центар за ромски 

права и Хелсиншкиот комитет за човекови права 

на РМ за поведување судска постапка за сегрега-

цијата на Ромчињата и во училиштата за деца со 

посебни потреби и во специјалните паралелки на 

деца со посебни потреби во редовните училишта. 

Во соработка со Програмата за образование на 

Фондацијата Отворено општество од Лондон, ФООМ 

спроведе истражување на јавното мислење за об-

разовните реформи. Беше направена и анализа на 

„Легис“ достави над 100.000 

пакети со храна и речиси 

еднаков број парчиња облека 

на двата гранични премини. 

Хелсиншкиот комитет обучи 

тимови кои ја набљудуваа 

работата на полициските 

службеници и заштитата 

на правата на жртвите на 

насилство и други повреди 

на човековите права на 

двата гранични премини. Беа 

документирани 24 инциденти 

против бегалците и беа 

поднесени пријави до МВР и 

пријави против службеници 

на МВР. Македонското 

здружение на млади 

правници обучи 30 адвокати 

и правници за застапување и 

обезбедување правна помош 

за барателите на азил. 



содржината и дискурсот што ги промовираат на-

ставните програми и осумте учебници од групата 

хуманистички предмети во основното образование 

од аспект на социјалната правда, почитувањето на 

различностите, човековите права на сите членови 

во општеството и на универзалните вредности. 

Емитувањето на аудиозаписите и избликот на раз-

будената надеж ги стави во втор план мигрантите 

од Азија и Африка кон земјите на ЕУ, кои беа вид-

ливи не само во граничните подрачја, туку и покрај 

автопатот и железничката линија кои водат од југ 

на север. 

На новата криза одговоривме со воведување 

на новиот концепт Хуманитарна и правна помош 

за мигрантите, за кој обезбедивме средства од 

Резервниот фонд на Европската иницијатива за 

отворено општество. Хелсиншкиот комитет за чо-

векови права на РМ, Македонското здружение на 

млади правници и Организацијата за хуманитарна 

помош „Легис“ ни се придружија во спроведување-

то на овој концепт во периодот од август 2015 до 

јануари 2017 година. „Легис“ достави над 100.000 

пакети со храна и речиси еднаков број парчиња 

облека на двата гранични премини. Хелсиншкиот 

комитет обучи тимови кои ја набљудуваа работата 

на полициските службеници и заштитата на пра-

вата на жртвите на насилство и други повреди на 

човековите права на двата гранични премини. Беа 

документирани 24 инциденти против бегалците и 

беа поднесени пријави до МВР и пријави против 

службеници на МВР. Македонското здружение на 

млади правници обучи 30 адвокати и правници за 

застапување и обезбедување правна помош за 

барателите на азил. Во септември организиравме 

обука за активисти и претставници на граѓански 

организации од Македонија, Србија, Хрватска, 

Грција и Унгарија за документирање повреди на 

човекови права во услови на криза. Учесниците во 

обуката воспоставија комуникација и соработка по 

должината на т.н. Балканска рута и придонесуваа 

за размена на точни и навремени информации. 

Фондацијата и партнерските организации потпи-

шаа меморандум за соработка со Министерството 

за труд и социјална работа и меморандум со по-

граничните тимови на „Лекари без граници“ во 

Србија и Грција заради собирање наводи за 

повреди на човекови права на луѓе кои транзити-

рале низ Македонија и биле жртви на насилство. 

Партнерските организации Македонско здруже-

ние на млади правници и Хелсиншкиот комитет 

за човекови права на РМ потпишаа Меморандум 

за соработка со Министерството за внатрешни 

работи со кој им беше овозможен пристап и во 

затворени институции, какво што е притворското 

одделение за странци кои нерегуларно влегле 

во РМ. На две конференции за печат, ФООМ и 

партнерските организации заеднички побараа 

транспортното претпријатие „Македонски желез-

ници“ да ги укине дискриминаторските политики 

во јавниот превоз за бегалците. Со индивидуални 

настапи во јавноста, во согласност со областа која 

ја покриваа, партнерските организации овозмо-

жуваа до граѓаните да стигнат информациите кои 

институциите не ги објавуваа или ги извртуваа, со 

што придонесуваа за распламтување на ксенофо-

бијата. На социјалните медиуми беа промовирани 

активностите и се испраќаа пораки за итноста 
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1 72на потребата од соодветна заштита на луѓето во 

движење. Кампањата против ксенофобијата Деца 

на планетата Земја ги потенцира врските и разли-

ките меѓу различните општествени групи, укажа на 

негативното јавно мислење и ја повика јавноста 

одново да ги преиспита ставовите и однесувањето.

На 1 јули, програмската директорка Фани Каран-

филова-Пановска ја презеде функцијата Извршна 

директорка на ФООМ.

На 2 јуни беше потпишан Пржинскиот договор. На 

8 јуни, во Собранието стигнаа Итните реформски 

приоритети на ЕК и Препораките на Групата високи 

експерти предводена од Прибе. На 28 август, ли-

дерот Зоран Заев објави дека СДСМ истапува од 

коалицијата Граѓаните за Македонија и се враќа 

во Собранието на 1 септември. На 15 септември, 

Катица Јанева беше избрана за Специјален јавен 

обвинител.

Мигрантите од Азија и Африка 
не се наши непријатели →
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2016:  
АГОНИЈА НА 
РЕЖИМОТ, 
АГОНИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА



На 18 јануари, Никола Груевски си поднесе 

оставка, што го отвори патот за форми-

рање преодна влада, во која ресорите за 

внатрешни работи и социјална политика ги доби 

СДСМ. Владата имаше мандат да ги организи-

ра и спроведе предвремените парламентарни 

избори. На 12 февруари, СЈО го отвори предметот 

„Титаник“, за изборните измами на врхушката на 

ВМРО-ДПМНЕ. На 24 февруари, Уставниот суд ја 

прифати иницијативата со која на претседателот 

на државата би му се овозможило да помилува 

лица осудени за изборни измами и други тешки 

дела. Истиот ден, „Ајде!“ ги повика граѓаните да 

го одбранат Уставот од Уставниот суд. Кулмина-

цијата на протестите се случи на 15 март, кога на 

„Ајде!“ му се придружија 10.000 граѓани. Но, со 

запоседнувањето на просторот пред Уставниот 

суд, власта покажа дека е подготвена на сè за 

да го спречи владеењето на правото и да ги 

згази основните слободи и права на граѓаните 

пред очите на полицијата. На 16 март, Уставниот 

суд му овозможи на претседателот Иванов да 

помилува организатори на изборни измами и 

извршители на тешки кривични дела. Иванов го 

искористи ова свое право веќе на 12 април, кога 

ги помилува сите лица под истрага на СЈО. Гне-

вот на граѓаните се излеа по улиците на Скопје. 

Тогаш почна Шарената револуција. 
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1 76Граѓанската акција Ние одлучуваме! имаше цел да 

ги информира и мотивира граѓаните да учествува-

ат на предвремените парламентарни избори. Во 

предизборието, Ние одлучуваме! го набљудуваше 

финансирањето на предизборните кампањи и 

известувањето на информативната програма 

на МТВ, а во вториот дел од акцијата, главниот 

фокус беше ставен на промоцијата и заштитата 

на тајноста на гласањето и на бесплатната теле-

фонска линија на која се јавија 140 граѓани за 

да пријават изборни нерегуларности. Главните 

алатки на граѓанската акција беа теренските 

активности за информирање на граѓаните преку 

весникот Ние одлучуваме, флеш-мобовите и ауди-

овизуелните пораки во традиционалните медиуми 

и на социјалните мрежи. Во рамките на акцијата 

беше спроведена и младинската кампања Гласај 

за што сакаш за поттикнување на излезноста на 

изборите. Во печатените и социјалните медиуми 

објавивме 9 Аларми за предлог-буџетот за 2017 

година и за предвремените парламентарни избо-

ри. Школата Култура и политика одржа пет сесии 

со 134 учесници, во вкупно траење од 20 дена. 

Спроведувањето на Проектот на УСАИД за граѓан-

ско општество беше продолжено до декември 

2016. За јакнење на капацитетите за спроведување 

на проектите, спроведовме обуки за 304 претстав-

ници од 39 организации кои добија грантови на 

конкурсот објавен во 2015 година. Во соработка со 

Реактор – Истражување во акција, организиравме 3 

социјални хакатони за подготовка и спроведување 

кампањи со фокус на интернет-комуникацијата, 

креирање содржина за дигитална комуникација и 

отворени податоци и визуелизација на податоци, 

на кои учествуваа 61 претставник на грантистите. 

Младински образовен форум спроведе 15 актив-

ности (кампањи, дебатни турнири, јавни акции 

и настани) со над 1.700 учесници и го промовира 

новиот учебник за програмата Учиме право. Форум 

– Центар за стратегиски истражувања и документа-

ција опфати 49 учесници од деветтата и десеттата 

генерација на Школата за активно граѓанство и 

организира 3 рефлексивни работилници. Реактор 

– Истражување во акција спроведе истражување 

за граѓанското учество во 2016 година и изготви 

компаративна анализа од истражувањата за 

граѓанското учество од 2012 до 2016 година. Изго-

твивме 5 анализи чија цел беше да придонесат за 

подобрување на практиките поврзани со поглавје-

то 23 за приближување кон ЕУ, кое се однесува 

на човековите права и правосудството. Центар за 

граѓански комуникации го изготви сумарното изда-

ние од сите извештаи од мониторингот на јавните 

набавки и го објави Водичот за граѓани за позна-

вање и следење на јавните набавки. 

Коалицијата Сексуални и здравствени права на 

маргинализираните заедници воспостави сора-

ботка со државните институции заради јакнење 

на капацитетите на службениците за работа со 

припадниците на маргинализираните заедници. 

Набљудувањето на имплементацијата на Страте-

гијата за унапредување на сексуалното и репро-

дуктивното здравје покажа дека ниту биле предви-

дени буџетски средства за нејзино спроведување, 

ниту пак таа се спроведувала. ХОПС – Опции за 

здрав живот Скопје организира работилници за: 

откривање случаи на насилство, подобрување на 

комуникациските вештини, стекнување инфор-

мации и едукација поврзани со сексуалното 

Граѓанската акција Ние 
одлучуваме! имаше цел да 

ги информира и мотивира 
граѓаните да учествуваат 

на предвремените 
парламентарни избори. 
Во предизборието, Ние 

одлучуваме! го набљудуваше 
финансирањето на 

предизборните кампањи 
и известувањето на 

информативната програма 
на МТВ, а во вториот дел од 

акцијата, главниот фокус 
беше ставен на промоцијата 

и заштитата на тајноста на 
гласањето и на бесплатната 

телефонска линија на 
која се јавија 140 граѓани 

за да пријават изборни 
нерегуларности. 



и репродуктивното здравје, дискриминација и 

механизми за заштита, семејно насилство, здрав-

ствена заштита и остварувања на правата за 

здравствена и социјална заштита. Ангажираните 

параправници направија 573 теренски посети на 

178 сексуални работници/работнички, при што 

обезбедија параправна помош за идентификувани 

случаи на прекршување на правата во областа на 

социјалната заштита, здравственото осигурување, 
Ајде! во одбрана на Уставот 

од Уставнот суд ↓
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1 78дискриминацијата поради сексуалната работа и 

трансродноста. ХОПС обезбеди 720 услуги за 33 

деца, при што беа дадени информации и совети 

поврзани со лекувањето зависности, стекнување-

то здравствено осигурување и лични документи, 

намалувањето на ризиците од ХИВ и хепатит Ц.

Најзначајното постигнување на Младинскиот обра-

зовен форум беше пакетот препораки за младите, 

реформите во образованието и другите сродни 

политики кои беа вклучени во Резолуцијата на 

Европскиот парламент за Република Македонија. 

МОФ учествуваше и во креирањето на Сеоп-

фатната стратегија за образованието во РМ и на 

документот на граѓанското општество Предлог за 

итни демократски реформи. 

Македонскиот центар за европско образование 

изготви компаративна анализа на извештаите на 

Европската комисија за РМ и ја презентира на 

годишната конференција Итни реформски про-

машувања. МЦЕО ја организира Школата за 

европски политики посветена на демократијата 

и пристапувањето во ЕУ, европеизацијата, попу-

лизмот и нелибералните режими во Европа. На 

школата учествуваа претставници на граѓанското 

општество, активисти, но и научни работници од 

универзитети и истражувачки центри од Македо-

нија, Србија, Црна Гора, Албанија и Косово.

Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ 

обезбеди бесплатна правна помош за 371 случај. 

Изготви извештај во сенка до Комитетот за еко-

номски, социјални и културни права на ОН, во кој 

беше укажано на проблемите со заштитата и почи-

тувањето на правата на мигрантите и луѓето кои 

бараат азил, незаконското укинување на правото 

на социјална парична помош на социјално загро-

зените лица и на пристапот до социјални услуги 

на ЛГБТ-лицата, неприменувањето на Законот за 

превенција, спречување и заштита од семејно 

насилство, неефикасниот здравствен систем и 

попречениот пристап до здравствени услуги, 

сегрегацијата на децата Роми во институциите од 

јавното образование и пристапот до образование 

во малолетничките затвори. 

Врз основа на податоците од јавно достапните 

документи и на оние прибрани во постапка за 

слободен пристап до информации од јавен карак-

тер, Здружението за еманципација, солидарност и 

еднаквост на жените – ЕСЕ изготви извештаи за 

спроведувањето на Програмата за рана детек-

ција на малигни заболувања (карцином на грло 

на матка) за периодот од 2012 до 2014 година и на 

Програмата за лекување ретки болести за пери-

одот 2015 – 2016 година. По повод 10-годишнината 

од донесувањето на Законот за слободен пристап 

до информации од јавен карактер, ЕСЕ достави 

информација до сите медиуми за транспарент-

носта на јавните институции, за спроведувањето 

на Законот и за влијанието на имплементацијата 

на Законот врз транспарентноста на јавните 

институции. 

Во рамки на концептот Општина по мерка на 

граѓаните спроведовме обуки за подобрување 

на транспарентноста и отчетноста на општините 

за 36 вработени во администрацијата и членови 

на општинските совети, со фокус на локалното 

буџетирање, и за креирање општина по мерка на 



детето, на кои учествуваа 25 вработени во адми-

нистрацијата и членови на општинските совети. 

Претставници од граѓанските организации од 

трите општини посетуваа напредна обука за мони-

торинг на јавните набавки заради проширување 

на знаењата и вештините кои ги стекнаа во 2015 

година. За претставниците од училиштата реали-

зиравме тридневна обука за креативен пристап во 

наставата која опфати 32 учесници од три проектни 

училишта. Претставници од граѓанските организа-

ции беа обучени и за методологија за мониторинг 

на акциските планови на локалните стратегии. Обу-

ката им овозможи да ги унапредат своите знаења 

и да се пријават на отворениот повик за монито-

ринг на остварувањето на локалните стратегии и 

акциските планови во општините. Грантови добија 

три организации во Струмица, четири во Центар 

и три во Струга. Во соработка со Фондацијата за 

развој на локалната заедница – Штип беа спро-

ведени граѓански проектни и буџетски форуми, а 

потоа беа избрани четири проекти за кофинанси-

рање. Приоритетните проекти за финансирање од 

општинските буџети во 2017 година беа избрани 

на буџетските форуми одржани при крајот на 2016 

година. За граѓаните во општина Струмица беше 

објавен и дистрибуиран прирачник за надлежно-

стите, процедурите и услугите на општината. Во 

општина Струга беше организиран инфо-ден во 

врска со објавувањето јавни повици од страна на 

општината за финансирање проекти на граѓански 

организации и спортски клубови, а беа и презен-

тирани резултатите од анкетата за работата на 

општинските претпријатија „Комунално“ и „Проак-

ва“. На 11 обуки, на различни теми, спроведени од 

страна на Центрите на заедницата, учествуваа 223 

учесници од граѓанскиот сектор, ученици и настав-

ници. Беа реализираа 10 Отворени денови со 

претставници од комисии при советите на општи-

ните и вработените во администрацијата на кои 

учествуваа 275 граѓани. Центрите на заедницата 

се вклучија во изработката на социјалните карти 

на општините и во подготовките на нацртите на 

акциските планови за култура. При крајот на 2016 

година, Центрите на заедницата се регистрираа во 

здруженија на граѓани и за нив беа обезбедени 

грантови за работа во првите три месеци од 2017 

година за да ги завршат граѓанските буџети на 

општините и да аплицираат кај други донатори.

Проектот Граѓанско учество за локална демо-

кратија почна со грант од Европската Унија (ИПА 

2), а го спроведуваа ФООМ и Центарот за развој 

на локална демократија во општините Струга, 

Струмица и Центар. Со проектот беше овозможен 

партиципативен процес во кој беа изготвени и 

усвоени општинските стратегии за културата за 

периодот 2017 – 2022, заедно со акциски планови.

Во рамки на проектот Пристап до правда во 

Македонија, со фокус на сиромашните и марги-

нализираните групи, финансиран од ЕУ (Европски 

инструмент за демократија и човекови права), 

поддржавме пет граѓански организации за бес-

платна правна помош, кои обезбедија правни 

совети и претходна правна помош за 979 граѓани. 

Беше изготвен и документ за јавни политики кој 

укажа на слабостите и недостатоците на Законот 

за бесплатна правна помош и понуди препораки 

за негово подобрување. 
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180За да го унапредиме здравствениот статус на 

Ромите, применувавме три пристапи: 1) обезбе-

дување правна заштита и параправна помош за 

остварување на здравствените права; 2) социјална 

отчетност за реализацијата на здравствените услу-

ги кои влијаат на здравствениот статус на ромската 

Ноќта кога полицијата го 
оневозможи бдеењето на 

граѓаните пред Уставниот суд ↓



заедница и 3) надминување на негативните нара-

тиви за Ромите во здравствените институции. Со 

наша поддршка, 8 граѓански организации обезбе-

дија правна/параправна помош за 1.917 случаи во 

10 ромски заедници. Освен помошта и поддршката 

обезбедени во индивидуални случаи, спроведени 

беа и заеднички иницијативи на повеќе организа-

ции: барање за измени на законските одредби со 

кои правата на социјална помош се укинуваат врз 

основа на приливи примени преку брз трансфер 

на средства; подготовка на извештај во сенка за 

достапноста на гинеколошките услуги за Ромките 

и за незаконските наплаќања и дискриминација-

та на Ромките, кој беше презентиран на 58-мата 

сесија на Комитетот на ОН за економски, социјал-

ни и културни права во Женева; иницијатива до 

Министерството за здравство за решавање на 

недостигот на гинеколошки услуги во општи-

на Шуто Оризари; поднесување претставки до 

Народниот правобранител од жените во ромските 

заедници во Битола и Прилеп. Преку средбите на 

претставници од ромските заедници со претстав-

ници од локалните здравствени институции беше 

овозможено самозастапување на заедницата 

и директно вклучување во дискусиите за про-

блемите и можните решенија за подобрување 

на состојбата, но и за одговорноста на надлеж-

ните институции. На овој начин се менуваа и 

ставовите и однесувањето на здравствените работ-

ници спрема Ромите и тие стануваа проактивни 

во доближувањето кон заедницата и испораката 

на здравствените услуги. Заради обезбедување 

одржливост на интервенциите за менување на 

негативните наративи, група професори од четири 

медицински факултети подготвија наставна про-

грама за предметот Културолошки и структурни 

компетенции на здравствените професионалци, кој 

ќе се воведе на додипломските студии на медицин-

ските факултети во Скопје, Битола, Штип и Тетово. 

На подобрувањето на образовните резултати на 

Ромите работевме по пат на: 1) обезбедување 

дополнителна вонучилишна поддршка за ромски 

ученици во основно образование; 2) стипенди-

рање, менторска и друга помош за студенти Роми; 

3) застапување за одржливост на резултатите од 

поранешните образовни интервенции на ФООМ. 

Вкупно 436 основци Роми од Скопје и Куманово 

добија директна образовна поддршка од ромските 

граѓански организации „Дендо вас“ и „КХАМ“. Најго-

лем дел од овие ученици беа повратници, баратели 

на азил во европските држави, кои по враќањето 

во Македонија останаа надвор од образовниот 

систем или се вклучија со задоцнување. Тие беа 

помогнати одново да се запишат во училиште, 

да го совладаат наставниот материјал, да се под-

готват за екстерното тестирање и успешно да го 

завршат одделението. Комеморативната универ-

зитетска програма за стипендирање и Програмата 

за медицински стипендии за Роми придонесоа за 

зголемување на бројот на запишани и завршени 

средношколци и студенти Роми. Ја спроведовме 

обуката Што е инклузивно квалитетно образование 

и како до него? за претставници oд пет граѓански 

организации кои застапуваат различни прашања 

поврзани со инклузијата на децата Роми во обра-

зованието. Обуката ги разгледуваше облиците на 

сегрегација во образованието, како и придобивки-

те од инклузивното квалитетно образование. 
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182За да ги намалиме тешкотиите на членовите на 

31 ромско семејство кои останаа без покрив на 

главата по рушењето на импровизираните живеа-

лишта под Кале (меѓу нив, лица без документација, 

бремени жени, болни лица и мали деца), преку 

Инцијативата за развој и инклузија на заедниците 

им доставивме храна, детски пелени и основни 

намирници за живот.

Започнавме со имплементација на четиригодиш-

ната иницијатива чија главна цел е креирање 

Заедничка рамка за правно зајакнување и нејзи-

на институционализација преку доградување на 

постојните форми на обезбедување пристап до 

правдата за целните групи. Иницијативата е дел 

од глобалните заложби на Фондациите Отворено 

општество за институционализација на основни-

те правни услуги на државно ниво. До крајот на 

2020 година би требало да биде воспоставено 

партнерство меѓу релевантните државни институ-

ции, локалните власти и граѓанските организации, 

обезбедувачите на правна и параправна помош, 

со цел заеднички да работат на унапредување на 

финансирањето на различните форми на обезбе-

дување правна/параправна помош. Во рамки на 

оваа иницијатива, развиен е и концептот Правна 

клиника за ранливи групи на Правниот факултет во 

Скопје. Правната клиника ќе ги зајакне практичните 

способности на студентите и на наставниот кадар 

за работа со ранливи групи (социјално загрозени 

лица, ЛГБТ, сексуални работници/чки и Роми) зара-

ди решавање на нивните правни проблеми и ќе 

придонесе во градењето институционални капаци-

тети за унапредување на механизмите за правна 

поддршка. Во првата година од спроведувањето 

на иницијативата за правно зајакнување, ја фор-

миравме мрежата од 19 организации обезбедувачи 

на бесплатна правна и параправна помош. 

Предвремените парламентарни избори одржани 

на 11 декември не му донесоа на Никола Груевски 

доволно гласови за посакуваното мнозинство 

од 61 пратеник. Шест дена по парламентарните 

избори, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, 

во настап пред седиштето на Државната избор-

на комисија, објави проглас во кој за прв пат го 

употреби поимот „десоросоизација“: „Ќе се бори-

ме за десоросоизација на Македонија и јакнење 

на независен граѓански сектор кој нема да биде 

под ничија контрола.“ Прогласот беше најава за 

оркестрираното институционално насилство и 

политичкиот притисок врз Фондацијата Отворе-

но општество – Македонија и 21 друга граѓанска 

организација (сите партнери и грантисти на фон-

дацијата), за што налозите на институциите на 

прогонот беа веќе изготвени и пратени на адреси-

те на овие здруженија и фондации. Насилството од 

институциите на „заробената држава“, кое траеше 

од декември 2016 сè до моментот на формирањето 

на новата влада, предводена од СДСМ, на 31 мај 

2017 година, беше настан без преседан во маке-

донската историја.

Фондацијата Метаморфозис реагира 
на прислушувањето невладини 

организации и новинари  →
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3а „десоросоизацијата“, Груевски зборуваше 

и во своето мегаинтервју за порталот Репу-

блика, објавено на 3 јануари: „Да, имавме 

тежок противник, при што не мислам на СДСМ, 

тој беше само параван, инструмент, маша… Да 

не беше зад него Џорџ Сорос со сите милиони 

што ги истура во Македонија, со целата мрежа 

од невладини организации, медиуми, политича-

ри, внатре и надвор, што ги плаќа, влијание во 

најмоќните држави во светот, и тоа одлучувачко 

влијание кога станува збор за помали земји како 

нашата, немаше да е толку тешко, а и економијата 

ќе беше посилна, ќе имавме повеќе нови отво-

рени работни места.“ Медиумската хајка, која во 

јануари, февруари и март доживеа кулминација, 

се состоеше, меѓудругото, и од објавување пар-

тиски соопштенија на ВМРО-ДПМНЕ (понекогаш 

и повеќепати во текот на денот) во кои со зака-

нувачки тон се најавуваше неизбежноста од 

спроведувањето на десоросоизација и имаше 

за цел да ја подготви јавноста за планот на 

Груевски да го зададе крајниот удар врз „соросо-

идите“. Еден месец по објавувањето на прогласот 

на ВМРО-ДПМНЕ за „десоросоизацијата“, на 17 

јануари, медиумите објавија дека е формирано 

ново граѓанско здружение (подоцна опишувано 

како движење) Стоп операција СОРОС (СОС). Во 

медиумите контролирани од ВМРО-ДПМНЕ се 

појави ист напис: „Сведоци сме како се узурпира 

целиот граѓански сектор и истиот беше искори-

стен и инструиран во полза на политичка партија 

што е недозволиво и е надвор од принципите на 

секакво граѓанско организирање. Фондацијата 

Отворено општество која е под капата на СОРОС 
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186стоеше директно зад сите насилни процеси во 

Република Македонија, со финансии и со кадар. 

Фондацијата Отворено општество создаде монопол 

во граѓанскиот сектор кој е окупиран и во истиот 

нема место за организации и движења кои не се 

согласни со идеологијата на Сорос. Во граѓанскиот 

сектор беше прегазен плурализмот и завладеа 

тоталитарно едноумие.“ Едновремено со хајката 

по медиумите и активирањето на СОС, граѓанските 

организации беа соочени со инспекции од Финан-

сиската полиција, Министерството за внатрешни 

работи и Управата за финансиско разузнавање, 

кои по налог на Основното јавно обвинителство во 

предистражна постапка го чешлаа работењето на 

граѓанските организации во изминатите пет години, 

со посебен фокус на активностите финансирани 

од УСАИД. Управата за јавни приходи во паралелна 

операција ги испрати своите инспектори да вршат 

контрола на целокупното финансиско работење 

во истите 22 невладини организации за периодот 

2012 – 2017 година. На 3 февруари, порталот НоваТВ 

објави: „Одделението за организиран криминал 

при Јавното државно обвинителство отворило и 

предистражна постапка за невладини организации 

кои се финансирале од странски донатори како 

Владата на САД и други влади од западните земји 

и фондацијата ’Институт Отворено Општество‘.“ 

НоваТВ извести дека предметот е оформен помеѓу 

20 и 30 декември, непосредно по завршувањето 

на предвремените парламентарни избори или три 

дена по прогласот на политичката партија ВМРО-

ДПМНЕ, а оформен е по предмет доставен до МВР од 

Антикорупциската комисија. Порталот пишува дека 

во предистражната постапка се вклучени високи 

безбедносни служби во полицијата, а директорот 

на Бирото за јавна безбедност го координира 

тимот од повеќе институции. Провладините меди-

уми воопшто не известуваа за инспекциските 

контроли врз невладините организации. 

Кампањата против 22 граѓански организации 

и контролите од Управата за јавни приходи и 

Финансиската полиција започнати во декември 

2016 година не само што ја загрозија работата 

на граѓанските организации и нивните планови 

за 2017 година, туку имаа и долгорочни негативни 

последици врз нивниот углед во јавноста. ФООМ ја 

поддржа заедничката иницијатива Да го заштитиме 

граѓанското општество! на 127 граѓански организа-

ции, иницијативи, заедници, групи и синдикати кои 

застанаа во одбрана и заштита на граѓанскиот 

сектор и граѓанскиот глас, кои беа под закана, 

изложени на оркестрираната хајка на институци-

ите и медиумите контролирани од владејачките 

структури. Граѓанските организации побараа од 

властите да престане секојдневниот притисок, да 

се провери основаноста на контролите и да се 

истражат злоупотребите на службена должност за 

политички притисок и дискриминација, како и да 

бидат поништени изречените казни и записниците 

од водените постапки. Тогашниот потпретседател, 

а сегашен претседател на Фондациите Отворено 

општество, Патрик Гаспар, и регионалниот дирек-

тор за Европа, Жорди Вакер, придружувани од 

колегите од канцеларијата за комуникации 

на ФОО од Њујорк и канцеларијата на ФОО од 

Вашингтон, во знак на поддршка и солидарност 

ја посетија ФООМ и имаа средби со претставни-

ците на граѓанските организации кои беа цел на 

ФООМ ја поддржа 

заедничката иницијатива 

Да го заштитиме 

граѓанското општество! 

на 127 граѓански 

организации, иницијативи, 

заедници, групи и 

синдикати кои застанаа 

во одбрана и заштита 

на граѓанскиот сектор 

и граѓанскиот глас, кои 

беа под закана, изложени 

на оркестрираната 

хајка на институциите и 

медиумите контролирани 

од владејачките 

структури. 



нападите. ФООМ обезбеди дополнителни средства 

од резервниот фонд на Европската иницијатива 

за отворено општество за да се заштити и одржи 

работата на овие граѓански организации и да се 

охрабрат нивните напори да ја потврдат својата 

улога во општеството. Беа доделени 20 грантови за 

правна помош и застапување, финансиски и кому-

никациски консалтинг и активности во заедницата. 

Со средства од Канцеларијата за комуникации на 

Фондациите Отворено општество Њујорк, ФООМ 

го поддржа НВО Инфоцентарот да ги анализира 

содржините на континуираните медиумски напа-

ди против граѓанските организации, активистите, 

ФООМ и Џорџ Сорос, како и динамиката на нив-

ното објавување. Во своите неделни извештаи, 

НВО Инфоцентарот го анализираше медиумскиот 

одговор на хајката против граѓанскиот сектор и 

објави Извештај за мониторингот на медиумите 

во периодот март – ноември 2017. Клучните наоди 

ја потврдуваат тенденцијата да се дискредитира 

работата на граѓанските организации и ФООМ. 

На 27 април се случи македонската Вартоломејска 

ноќ. Пратеници на ВМРО-ДПМНЕ им ги отворија 

вратите од Собранието на маскираните и немаски-

раните насилници кои, вооружени и невооружени, 

се обидоа да го поништат изборот на Талат Џафе-

ри за претседател на Собранието. Изборот не го 

поништија, но повредија десетина пратеници, 

вклучително и лидерот на СДСМ, Зоран Заев. Нај-

тешко беше повреден Зијадин Села од Алијансата 

на Албанците. Оргијата на омразата и насилството 

се случи пред очите на припадници на МВР, на 

собраниското обезбедување, но и на граѓаните 

кои на телевизиските екрани можеа да видат како 

униформираните и неуниформираните заговор-

ници им помагаат на избезумените насилници да 

го спречат неизбежното – падот на режимот на 

Груевски. 

Концептите Мобилизација на локални организа-

ции и активизам во заедницата, Граѓанска акција 

за итни реформски приоритети, Инклузивни и 

транспарентни образовни политики, Заедничка 

рамка за правно зајакнување и поддршка на 

областите Младинска ангажираност и Здравствени 

политики базирани на права се столбови на новата 

стратегија (2017 – 2020). 

Целта на Мобилизација на локални организа-

ции и активизам во заедницата е да ги поттикне 

заедниците на информиран и ефективен граѓан-

ски ангажман за унапредување на локалната 

демократија во седум општини (Прилеп, Тетово, 

Струга, Струмица, Скопје, Куманово и Штип) кои 

функционираат како регионални центри. ФООМ 

додели 11 грантови за институционална поддршка 

на граѓански организации кои имаат искуство и 

кредибилитет на локално ниво и кои се мотиви-

рани да ја зајакнат својата улога во заедницата, 

да ја зголемат својата база на поддржувачи, да ги 

развијат сопствените организациски капацитети 

и управување и кои преку своето дејствување 

придонесуваат за унапредување на локалната 

демократија и социјалната кохезија на локално 

ниво. За да ги поддржи локалните синергии за 

поефективно влијание во креирањето политики и 

создавањето мрежи на поддржувачи, ФООМ објави 

и конкурс за доделување грантови за поддршка 
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188на ад хок иницијативи на граѓански организа-

ции, неформални групи, коалиции и локални 

активистички јадра. Грантови добија 25 локални 

иницијативи со кои се засили гласот на граѓанско-

то општество во врска со прашањата од интерес 

на граѓаните на локално, регионално и национално 

ниво.

Дополнителна димензија во овој концепт е уче-

ството на ФООМ во петгодишниот Проект на УСАИД 

за граѓанско учество кој го спроведува Институтот 

Ист Вест менаџмент. Улогата на ФООМ е да ги 

спроведува активностите за развој на капаците-

тите на грантистите поддржани преку секоја од 

четирите компоненти на проектот: 1) зајакнување 

на алијансите/мрежите на граѓанските организа-

ции; 2) зајакнување на граѓанските организации; 3) 

зајакнување на учеството на младите и 4) зајакну-

вање на младинскиот активизам.

Граѓанска акција за итните реформски приори-

тети е концепт чија цел е јакнење на улогата на 

граѓанското општество во набљудувањето и заста-

пувањето за имплементација на Итните реформски 

приоритети. Стратешки партнер во спроведување-

то на концептот е Евротинк – Центар за европски 

стратегии. Во јули 2017, ФООМ и деветте граѓански 

организации кои го подготвија документот Предлог 

за итни демократски реформи, објавен во јули 

2016 година, организираа форум со 146 учесници, 

претставници на 73 организации и експерти кои, 

имајќи ги превид новите политички околности, 

го ревидираа и надградија првичниот документ 

и подготвија нов Предлог за итни демократски 

реформи. Овој документ е патоказ за тоа што е 

најважно и неопходно да се направи во наредните 

12 месеци за враќање на демократските стандарди 

и вредности, за постигнување напредок во јав-

ните политики, како и за враќање на довербата 

на граѓаните во најважните државни институции. 

Документот беше претставен на конференција за 

печат, заедно со предлогот да се создаде Консул-

тативен совет во Владата во кој би учествувале 

граѓанските организации и да се назначат лица 

за контакт во сите министерства. Беше побарано 

и учество на граѓанските организации во работ-

ните тела на Собранието. Фондацијата го поддржа 

формирањето три мрежи граѓански организации 

кои се заложија дека ќе го следат и застапуваат 

спроведувањето на Итните реформски приоритети 

и тоа во областите судство (Институт за човекови 

права, Македонско здружение на млади правници 

и Институт за европска политика), медиуми („Мета-

морфозис“ – Фондација за интернет и општество, 

Агора – Центар за промовирање граѓански 

вредности и ПИНА – Платформа за истражувачко 

новинарство и анализи) и борба против корупција 

(„Транспарентност Македонија“ беше одговорна за 

јакнењето на Платформата за борба против коруп-

цијата). ФООМ и Министерството за информатичко 

општество и администрација потпишаа Договор за 

соработка за обезбедување поддршка на мини-

стерството во процесот на креирање Стратегија за 

реформа на јавната администрација (2018 – 2022). 

Поддршката подразбира и креирање индика-

тори за мерење на резултатите и промените кои 

произлегуваат од планираните реформи. ФООМ 

учествуваше и во работната група, составена од 

донаторите активни во Македонија, за креирање 



Патоказ за развој на граѓанското општество 2018 

– 2022 година, кој треба да придонесе за унапре-

дување на улогата на граѓанските организации. 

ФООМ учествуваше и во работните тела на Собра-

нието и придонесе во дебатата и креирањето на 

јавните политики за усвојување на законодав-

ството на ЕУ. Партнерската организација Евротинк 

организира едукативно-дебатни сесии: Европа на 

две брзини, Односите ЕУ – Русија и нивното влијание 

врз позиционирањето на ЕУ како глобален играч, 

Исполнувањето на Итните реформски приоритети 

како предуслов за европска интеграција на РМ. 

Проектот Граѓанска алијанса за транспарентност – 

Набљудување на процесот на реформи на јавната 

администрација од страна на граѓанските орга-

низации се спроведува од јануари 2017 година со 

грант од ЕУ, а го имплементираат ФООМ и Евротинк 

– Центар за европски стратегии. Проектот треба да 

придонесе за јакнење на влијанието на граѓанско-

то општество во процесите на креирање на јавните 

политики. Беше изготвен документ за политики 

со систематизиран преглед на коментарите на 4 

организации грантисти за Предлог-стратегијата за 

реформа на јавната администрација.

Концептот Инклузивни и транспарентни образовни 

политики има цел да ја зајакне улогата и влија-

нието на граѓанското општество во креирањето 

квалитетни, инклузивни и отчетни образовни 

политики. Планот на активности се состоеше од 

идентификување граѓански здруженија активни 

во образованието, нивно организациско јакнење 

и мали грантови за поддршка за унапредување 

на нивното програмско портфолио. ФООМ напра-

ви организациска процена на шест здруженија, 

спроведе четири обуки за нивно организациско 

јакнење и поддржа 5 oрганизации со мали гран-

тови за иницијативи кои ќе се спроведуваат до 

крајот на март 2018 година. За да обезбеди експер-

тска помош во изготвувањето предлог-модели за 

надворешна проверка на знаењата на учениците, 

ФООМ покани експерти од Словенија. Тие на Мини-

стерството за образование и наука му предложија 

модел кој ќе биде дел од пошироките системски 

реформи за обезбедување квалитет низ самое-

валуацијата на училиштата и професионалниот и 

кариерниот развој на наставниците. На крајот на 

ноември беа започнати две истражувања. Образо-

вание на наставниците во основното образование 

во РМ – состојби и перспективи треба да направи 

анализа на законската поставеност на иницијал-

ното образование и пракса на наставниците за 

основно образование, вклучително и донесените 

закони кои ја регулираат наставничката професија 

(Академија за наставници, Закон за наставници во 

основно и средно образование), а сè уште не се 

применуваат. Цената на чинење на студентска-

та потрошувачка кошничка треба да обезбеди 

информација за висината на реалните трошоци на 

студентите кои студираат на државните универзи-

тети и нивниот животен стандард. Консултативниот 

процес со студентите од четири универзитетски 

центри за тоа какво студентско организирање 

сакаат, се заокружи со ноемвриската тркалезна 

маса на која студентите го претставија предлог-до-

кументот со кој побараа од Министерството, 

Студентскиот парламент да стане универзитетско 

тело кое ќе го контролира финансиското работење 

на универзитетите, а не како досега, да фигурира 
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190како невладина организација. Беше побарана и 

промена на начинот на изведување на студент-

ските избори и проширување на учеството на 

студентите во сите поважни тела на факултетите. 

На повикот за мали грантови за поддршка на ини-

цијативи за инклузивно образование, се пријавија 

53 организации. Во првиот круг беа селектирани 

шест проекти. 

ФООМ продолжи да го спроведува концептот Заед-

ничка рамка за правно зајакнување, но политичката 

состојба, локалните избори и нефункционалноста 

на институциите во 2017 година ги оневозможија 

застапувачките активности на локално и на држав-

но ниво. За да се постигне поголема поврзаност 

и кохерентност во неформалната мрежа на 19 

граѓански организации формирана во 2016 година, 

беше подготвена заедничка Стратегија за правно 

зајакнување за периодот 2017 – 2019. Освен во 

подготовката на стратегијата, организациите беа 

активно вклучени во повеќе обуки и вебинари за 

јакнење на капацитетите. Беа доделени 9 грантови 

на граѓански организации кои обезбедуваат прав-

на или параправна помош на засегнатите целни 

групи, 5 грантови на овластени граѓански органи-

зации кои обезбедуваат бесплатна правна помош 

користејќи го Законот за бесплатна правна помош 

и 7 грантови за спроведување на другите актив-

ности иницирани во Заедничката рамка за правно 

зајакнување.

Младински образовен форум, грантист во областа 

Младинска ангажираност, доби позитивно мис-

лење од Бирото за развој на образованието и од 

Министерството за образование да ги промовира 

На повикот од Груевски 
за „десоросоизација“, 

неговите приврзаници 
фрлиле боја врз зградата 

во која е сместена 
Фондацијата →
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192младинските клубови (дебатните клубови, клубови-

те Учиме право и Медиа/Арт клубовите) во средните 

училишта. МОФ се заложи за укинување на екстер-

ното тестирање, даде коментари и препораки за 

претстојните реформи на основното и средното 

образование, за новиот Закон за високо образова-

ние и за Сеопфатната стратегија за образование 

2018 – 2025 година. Радио МОФ интензивно ги 

покриваше протестите и герила-акциите, иниција-

тивите за чист воздух, проблемите и реформите во 

образованието, младинските политики, нападите и 

притисоците врз граѓанското општество.

Во областа Здравствени политики базирани на 

права, долгорочна цел на ФООМ е да се постигне 

унапредување на здравствените политики и прак-

тики за маргинализираните заедници (ЛГБТ, Роми, 

луѓе кои користат дроги, сексуални работници 

и луѓе кои живеат со ХИВ) преку: 1) следење и 

анализа на здравствениот буџет и барање отчет-

ност од Владата за распределба на максимално 

расположливи средства кои ќе овозможат про-

гресивно и недискриминирачко остварување на 

здравствените права; 2) застапување за рефор-

ми на здравствените политики во согласност 

со потребите на заедниците и 3) овозможување 

вклученост и учество на засегнатите заедници 

во планирањето, следењето и евалуацијата на 

имплементацијата на здравствените политики. Три 

невладини организации се грантисти на ФООМ во 

оваа област: Здружението за еманципација, соли-

дарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, ХОПС – Опции 

за здрав живот Скопје и Коалицијата Сексуални и 

здравствени права на маргинализираните заед-

ници. ЕСЕ продолжи да работи на мониторингот и 

анализата на индикаторите за смртност на доен-

чиња, трудници и мајки. Врз основа на следењето 

на буџетите на превентивните здравствени про-

грами, развиени беа јавни политики со препораки 

до надлежните институции за унапредување на 

планирањето и имплементирањето на четирите 

превентивни здравствени програми. Подготвен е 

и промовиран Извештај во сенка за имплемента-

цијата на приоритетот 3 (пристап до информации) 

и приоритетот 5 (ефикасно управување со јавните 

ресурси – фискална транспарентност) од Акци-

скиот план за Отворено владино партнерство 2016 

– 2018 година. Како резултат на активното уче-

ство во оваа работна група и на континуираниот 

притисок, Министерството за финансии го објави 

граѓанскиот буџет на буџетот на РМ и измените и 

дополнувањата на буџетот на РМ за 2017 година. Во 

извештајот Јавните набавки – сива зона во јавниот 

здравствен сектор, идентификувани се главните 

недостатоци во спроведувањето на 7.054 постапки 

за јавни набавки од страна на 62 јавни здравствени 

институции во периодот 2011 – 2015 година и дадени 

се препораки за надминување на недостатоците. 

Во 2017 година, со цел да се прикаже напредокот/

уназадувањето во овој домен, продолжено е сле-

дењето на постапките за јавни набавки водени 

во истите јавни здравствени институции во 2016 

и 2017 година. Наодите и препораките беа доста-

вени до 62-те мониторирани институции, како и до 

Владата, Министерството за финансии и Бирото за 



јавни набавки, а до Министерството за правда беа 

доставени предлози за измени и дополнувања на 

Законот за пристап до информации од јавен карак-

тер. ХОПС – Опции за здрав живот Скопје работеше 

на унапредување на состојбата на малолетниците 

кои употребуваат психоактивни супстанции, лицата 

кои употребуваат дроги и сексуалните работници. 

Согласноста од Министерството за труд и социјал-

на политика за работа со малолетниците од Јавната 

установа за деца и млади со воспитно социјални 

проблеми овозможи да се одржат работилници за 

јакнење на отпорноста на децата во однос на пре-

дизвиците за употреба на дроги. Министерството 

даде поддршка и за теренските активности со 

малолетни лица кои употребуваат психоактивни 

супстанции. Поддршката се однесува на Дневни-

от центар за рехабилитација и ресоцијализација 

за корисници на дроги и нивните семејства. Во 

врска со активностите за сексуалните работници/

чки ангажирани како параправници, освен обу-

ките во рамки на Заедничката рамка за правно 

зајакнување, реализирани се и дополнителни 

работилници од други области кои им помагаат 

во секојдневната работа на терен (поставување 

граници меѓу приватна и професионална кому-

никација, активизам меѓу сексуалните работници, 

дискриминација и механизми за заштита, азил и 

безбедност при патување во странство и иску-

ства од терен – проблеми со кои се соочиле 

ангажираните параправници). Коалицијата Сексу-

ални и здравствени права на маргинализираните 

заедници ја продолжи соработката со Заводот за 

социјални дејности во спроведувањето на Модулот 

19 за работа со маргинализирани заедници како 

дел од сеопфатниот систем за лиценцирање на 

стручните работници во системот за социјална 

заштита. Беа обучени 50 социјални работници од 

меѓуопштинските центри за социјална работа. 

Побарано беше повлекување на дискриминатор-

ските содржини за маргинализираните заедници 

во учебниците. Со Министерството за образование 

и наука е потпишан Меморандум за соработка 

за учество во работните групи за ревизија на 

учебници. 

Во февруари, ФООМ ја организира завршната кон-

ференција на Регионалната програма за поддршка 

на истражувањата на Западен Балкан, Предизвици 

и можности за финансирање на научното истра-

жување во Република Македонија, на која беше 

промовирана публикацијата во која е претставен 

предложениот модел за финансирање на научно-

истражувачката дејност. 

Ги објавивме преводите на делата кои придоне-

суваат за разбирање на политичките трендови во 

светот и кај нас: За политичкото од Шантал Муф, 

Популистичкиот ум од Ернесто Лакло, Безбедност, 

територија, население од Мишел Фуко и Поткултура: 

Значењето на стилот од Дик Хебдиџ. Го помогнавме 

и печатењето на Живот во кутија, затворски споме-

ни на новинарот Томислав Кежаровски.
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УРГЕНТНИОТ ФОНД 
ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 
ЕКОНОМСКАТА КРИЗА 
(2009 – 2011) 



Во средината на 2009 година, Џорџ Сорос 

го основа Ургентниот фонд од 100 милиони 

долари за да им помогне на ранливите 

групи да се справат со ефектите од гло-

балната финансиска криза во земјите 

во кои Фондациите Отворено општество 

се традиционално активни. Во периодот 

од две и пол години, овој фонд поддржа 

хуманитарни проекти за помош на луѓето 

најтешко погодени од кризата, особено 

најранливите групи, и поддржа граѓански 

организации во нивното приспособување 

на ненадејната промена на околностите. 

До крајот на ноември 2011 година, ФООМ 

доби 3.326.444 долари од Ургентниот фонд 

за 30 мали и 8 големи проекти.

Корисници на малите грантови беа 

земјоделски семејства во три општи-

ни од југоисточниот и вардарскиот 

регион, млекопроизводители од селото 

Могила, семејства со ниски приходи од 

селото Истибања, граѓани на кои им беше 

потребна професионална правна помош 

поради ограничено или повредено право 

на мирно собирање и изразување јавен 

протест, граѓани кои со тешкотии се спра-

вуваа со отплатата на нараснатите лични 

долгови во периоди на невработеност 

и стагнирање на бизнисот, невработени 

маргинализирани граѓани од Скопје за 

обука за вработување, пациентки на хемо-

терапија, жртви на мобинг, ученици од 

семејства корисници на социјална помош 

од Штип, беровските занаетчии, тутунарите 

во Прилепско и тутунарите во Пелагонија, 

децата на улица во Шуто Оризари, глу-

вите и лицата со оштетен слух од Скопје, 

алтернативната култура, млади аматери од 

мултиетничка театарска група, менаџери 

во културата.

Корисници на грантот од 1.047.348 долари 

за двегодишниот проект Помош за образо-

ванието на сиромашните, кој им помогна на 

семејствата со деца во основно образова-

ние со обезбедувањето на најнеопходните 

дидактички и други училишни материјали и 

прибор, беа ученици чии родители ја изгу-

биле работата поради економската криза, 

ученици од семејства со двајца невра-

ботени родители, ученици на самохрани 

родители, ученици без родители и други 

ученици со тешкотии во добивањето на 

потребниот училиштен материјал. Во прва-

та година, вкупно 19.714 ученици во 309 
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основни училишта добија пакети со училиштен 

материјал. Во втората година беа донирани 19.636 

пакети. За учениците во погорните одделенија од 

основното образование, пакетите беа збогатени 

со 11.037 географски атласи. Дополнителни пакети 

со училиштен материјал беа дадени на ученици со 

посебни потреби и ученици без родителска грижа 

кои живеат во згрижувачки семејства или сиропи-

талишта, односно 1.169 ученици.

Корисници на Проектот за младинска независност 

беа посиромашните студенти во Скопје, Бито-

ла, Тетово, Штип и Струга кои, без можности за 

квалитетен социјален и културен живот, беа осо-

бено ранливи и изложени на политички притисок 

и манипулација. Во петте Младински центри беа 

организирани бројни јавни настани за промо-

ција и зајакнување на слободата на изразување, 

индивидуализмот, самостојноста и младинскиот 

активизам, јавни дискусии и конференции, умет-

нички изведби, фестивали и онлајн-кампањи. 

Грантот изнесуваше 442.368 долари.

Фондацијата за микрофинансирање „Хоризонти“ 

доби кредит од 286.640 долари за репрограмирање 

на малите кредити во време на економската криза, 

заедно со стручна помош од 36.546 долари за 

едукација на клиентите и персоналот. „Хоризонти“ 

овозможи рефинансирање на тековните кредити 

за 170 – 200 активни клиенти. Долговите на кли-

ентите беа рефинансирани со одобрување нов 

кредит, така што нивниот статус на несовесни кли-

енти беше вратен на статус на редовни клиенти. 

Тие ја избегнаа законската процедура за присилна 

наплата и казнени камати и станаа помотивирани 

и попосветени на нивниот бизнис.

Ромскиот бизнис информативен центар доби грант 

од 217.098 долари за проектот Создавање приходи 

преку собирање пластика за рециклирање. Преку 

активностите на проектот, 350 собирачи на отпад 

беа обучени за негово собирање и селектирање 

и едновремено беа едуцирани за здравствените 

ризици. Беше обезбеден редовен приход за 180 

домаќинства, претежно ромски.

Проектот Дневни центри за адолесценти и млади 

на Републичкиот центар за помош на лица со мен-

тален хендикеп – ПОРАКА имаше буџет од 125.894 

долари, од кои 61.473 долари беа обезбедени од 

Ургентниот фонд. Основна цел беше да се обе-

збеди продолжување на услугите во трите дневни 

центри за адолесценти и возрасни со пречки во 

менталниот развој, во Скопје (39 корисници), Радо-

виш (10 корисници) и Охрид (17 корисници).



Премостувачкото финансирање за 2011 година, со 

вкупен буџет од 324.382 долари, во кој Ургентниот 

фонд обезбеди 119.445 долари, беше наменето за 

иницијативата Заедница за сите – Македонија. 

Оваа иницијатива требаше да овозможи жите-

лите на Специјалниот завод „Демир Капија“, 

единствената институција за социјална заштита 

за долгорочен престој на лица со пречки во мен-

талниот развој, да бидат преместени и сместени во 

заедницата – Македонија.

Во 2011 година, Владата на Македонија донесе 

закон кој требаше да помогне во процесот на 

легализација на бесправно изградените населби, 

што даде можност многу ромски семејства да си 

ги легализираат домовите. Меѓутоа, многу ромски 

семејства не беа во можност да го искористат зако-

нот поради ниските приходи, лошото образование 

и недоволниот пристап до информации во врска со 

законот и неговата примена. Главната цел на про-

ектот Легализација на домувањето на Ромите беше 

да го зголеми процентот на легално поседувани 

домови од страна на Ромите во шест општини со 

значително ромско население. Директни носители 

на проектот беа „Хабитат Македонија“ од Скопје и 

Националниот ромски центар од Куманово. За овој 

проект беа одобрени 405.995 долари од Ургентниот 

фонд, и тоа за бескаматни микрокредити за покри-

вање на трошоците за купување на земјиштето, 

за геодетски елаборат и за законските давачки 

потребни за легализацијата.

Проектот Финансиска писменост за возрасни 

и млади, за кој беа одобрени 209.361 долари, 

имаше цел во време на економската криза да 

поттикне проактивен однос во планирањето на 

економската иднина кај средната класа. Беа 

организирани работилници, веб-страници, бро-

шури и јавни настани за подобро разбирање и 

користење на расположливите финансиски услуги 

и инструменти. Проектот опфати 22 општини и ја 

таргетираше македонската, албанската и ромска-

та популација, а го имплементираше Фондација 

Евро центар од Свети Николе.
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ОСАМОСТОЕНИ 
ПРОГРАМИ НА 
ФОНДАЦИЈАТА 
ОТВОРЕНО 
ОПШТЕСТВО - 
МАКЕДОНИЈА



Донесувањето на првиот Закон за здруженија 

на граѓани и фондации во 1999 година овоз-

можи да започне процесот на осамостојување 

на фондациски програми и проекти. Тоа беше 

своевидна деметрополизација, односно 

децентрализација на Фондацијата Отворено 

општество – Македонија. Тој процес беше 

наш придонес кон развојот на локалната 

самоуправа, кој не беше можен без развој 

на невладиниот сектор надвор од главниот 

град Скопје. Тој требаше да биде катализатор 

за активирање на граѓаните низ Македонија, 

требаше да биде дистрибутер на вредностите 

на парламентарната демократија, политичката 

култура, плурализмот и отвореното општество. 

Фондацијата веќе беше препознаена не само 

како донатор, туку и како резервоар на зна-

ења и вештини без кои европеизацијата на 

Македонија не ќе беше остварлива. Фонда-

циските програми веќе беа профилирани, а 

персоналот ја имаше неопходната експертиза 

која секогаш можеше да се продлабочи со 

експертиза од Соросовата фондациска мрежа 

или надвор од неа. Повеќето од осамостоените 

програми веднаш го привлекуваа вниманието 

на донаторите кои беа заинтересирани да 

го поддржат процесот на децентрализација, 

подобрувањето на меѓуетничките односи, 

демаргинализацијата на Ромите, младите 

итн. Речиси сите осамостоени фондациски 
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програми, без оглед на нивната локација и про-

грамска специјализираност, останаа партнери на 

фондацијата, но градеа и нови партнерства со 

национални и интернационални невладини орга-

низации и мрежи, национални и интернационални 

владини институции. 

Денес се активни дваесетина некогашни програ-

ми регистрирани како правни лица (фондации, 

здруженија на граѓани или независни културни 

установи).

Центарот за современи уметности – Скопје 
започна во 1994 година како дел од Програмата 

за уметност и култура на ФООМ и дел од мрежата 

на Соросовите центри за современа уметност, а 

од 1999 година е независна установа активна во 

областа на културата, регионалната соработка, 

едукацијата и градењето капацитети. Центарот 

има своја монтажна галерија во Градскиот парк во 

Скопје.

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје 

како правно лице е основано 1999 година. Претход-

но, во периодот 1997 – 1999 година, дејствува како 

програма на ФООМ. Неговата мисија е промоција, 

почитување и заштита на човековите права и 

слободи заради унапредување на здравјето и 

социоекономскиот статус на сите луѓе, а особено 

на корисниците на дроги, сексуалните работници 

и други маргинализирани заедници, врз основа на 

принципите за намалување на штети, преку една-

ков пристап до сервиси и услуги, зајакнување на 

заедницата, подигнување на капацитети, истражу-

вања, анализи и застапување.

Младински образовен форум произлезе од Мла-

динската и Дебатната програма на ФООМ и основан 

е во 1999 година како младинска заедница која 

создава простор за дебата, слободно изразување 

и младинско организирање, охрабрува активизам, 

ги штити и унапредува младинските права и поли-

тики. Младинскиот образовен форум ги остварува 

своите цели преку информирање, едукација, дис-

кусија, соработка и преку мотивирање и поддршка 

на младите. Во рамки на МОФ, од 2011 година 

функционира и првото младинско онлајн-радио 

во Македонија – Радио МОФ, со над еден милион 

посети годишно.

Детскиот театарски центар своите активности ги 

почна во камповите во кои беа сместени бегал-

ците од Косово летото 1999 година. По бегалската 

криза, во 2000 година, ДТЦ од проект прерасна 

во независна културна установа. Истата година, 

Министерството за култура му го додели на упо-

треба и со право за реновирање и адаптирање во 

театарски простор објектот на киното „Напредок“ 

во Старата скопска чаршија.

Фондацијата за образовни и културни иницијативи 
„Чекор по чекор“ – Македонија е основана во 2000 

година за да ги продолжи активностите на регио-

налната образовна програма „Чекор по чекор“, која 

ФООМ почна да ја спроведува во 1994 година на 

иницијатива на Институтот Отворено општество – 

Њујорк и Универзитетот „Џорџтаун“ од Вашингтон. 

Мисијата на Фондацијата е да изготвува, развива 

и спроведува програми кои го унапредуваат обра-

зованието и културата во современото општество 

како клучен фактор за образовен, културен, еко-

номски и социјален развој.



Сонет ДОО Скопје е комерцијален интернет-про-

вајдер основан во 2000 година. Претходно, во 

периодот 1996 – 2000 година, функционираше како 

Интернет-програма на ФООМ. Во 2011 година, Сонет 

ѝ пристапи на групацијата Нетцетера, интернаци-

онална компанија за развој на софтвер базирана 

во Швајцарија, односно на нејзината регионална 

канцеларија во Македонија.

ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии е 

невладино, непартиско, непрофитно и секуларно 

здружение на граѓани кое го поддржува пристапу-

вањето на Македонија во ЕУ и европеизацијата на 

општеството преку истражувања и развој на јавни 

политики засновани на докази, професионална 

обука и советување, регионална соработка и 

застапување за промени. Организацијата е осно-

вана во 2002 година како Македонски центар за 

европско образование, но при крајот од 2016 годи-

на го промени името.
Еден од 12-те Центри за 

поддршка на НВО ↓
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Фондација за интернет и општество „Метамор-
фозис“ е основана во 2004 година, согласно 

Законот за здруженија на граѓани и фондации. 

Од 1999 година беше дел од Програмата за елек-

тронско издаваштво на ФООМ. „Метаморфозис“ 

е фокусирана на отвореноста и отчетноста на 

институциите, развојот на капацитетите за актив-

но граѓанство, заштитата на човековите права во 

дигиталната средина и развојот на медиумите.Конференција e-Society 
организирана од Фондацијата 

Метаморфозис ↓



Акција „Здруженска“ е невладина организација 

основана во 2004 година и произлезена од стра-

тешката трансформација на Женската програма на 

ФООМ. Акција „Здруженска“ ја промовира културата 

на родова еднаквост и недискриминација, одго-

ворното, транспарентно и отчетно владеење во 

областа на родовата еднаквост и правата на жени-

те и го зајакнува и поддржува женскиот активизам.

Фондација за Претприемачки сервис за млади 
(ПСМ Фондација), основана 2005 година, директно 

придонесува за зголемување на вработеноста, 

особено меѓу младите, како и за креирање нови 

работни места. ПСМ Фондација раководи со един-

ствениот ИКТ бизнис-инкубатор во Македонија и 

поддржува микро, мали и средни претпријатија 

од областа на информациско-комуникациските 

технологии кои се сместени во простор од 600 м2, 

со 25 канцеларии и 2 простории за обуки.

Реактор – Истражување во акција е независна 

непрофитна истражувачка организација основана 

во 2005 година, кога основачите на организацијата 

беа дел од проектот за обуки и развој на капаци-

тетите на тинк-тенк организациите, спроведен од 

Европската иницијатива за стабилност и ФООМ. 

Реактор е посветен на поддржување на процесот 

на европска интеграција на Република Македонија 

преку обезбедување навремени и релевантни 

истражувања, предлози за алтернативни политики 

засновани на истражувањата и активно работење 

со заедницата на политички актери.

Здружението на граѓани за поддршка на меѓует-
нички дијалог и развој на заедницата „Заеднички 
вредности“ е основано во 2005 година. Мисијата 

на здружението е насочена кон иницирање и 

поддршка на граѓанскиот дијалог за рамноправно 

учество на етничките заедници во оддржлив раз-

вој на локално и национално ниво. Здружението 

произлезе од програмата на ФООМ за граѓанско 

општество.

Академијата за судии и јавни обвинители произ-

лезе од Центарот за континуирана едукација, кој во 

1999 година беше формиран како посебно тело при 

Здружението на судии на Република Македонија. Во 

2006 година, Центарот прерасна во институција од 

јавно-правен карактер која спроведува почетна и 

континуирана обука на кадрите во правосудството.

Следните шест осамостоени организации, реги-

стрирани како правни лица во 2006 година, 

произлегоа од програмата Регионални центри за 

поддршка на НВО на ФООМ, финансиски поддржа-

на од Швајцарската агенција за развој и соработка 

и Европската агенција за реконструкција: 

Здружението за развој и активизам „Аква“ – Стру-
га има мисија да придонесе за локалниот развој, 

локалната демократија и граѓанскиот активизам 

во регионот на Струга, Охрид и Вевчани.

Регионалниот центар за одржлив развој – Гевге-
лија е единствена организација во гевгелискиот 

регион која обезбедува директна логистичка, сове-

тодавна и техничка помош на сите заинтересирани 

невладини организации за нивниот институциона-

лен и организациски развој.

Центарот за развој на заедницата – Кичево има 

мисија да креира функционална мултиетничка 

заедница базирана на принципите на добро 
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владеење и активно граѓанство. ЦРЗ Кичево е водечка организа-

ција за граѓанско општество во кичевскиот регион.

Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС – Велес ги 

унапредува демократијата и граѓанското општество, придонесу-

ва за развој на социјалните и економските процеси, развива и 

поддржува иницијативи кои се темелат на добро управување и 

одговорни граѓани.

Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ Кратово ја 

дефинира својата мисија како мобилизација и одржливо искори-

стување на сите расположливи ресурси во локалните заедници 

заради поголем придонес во регионалниот социо-економски раз-

вој и интеграција на населените места во регионот, а со тоа и 

полесна и побрза интеграција на Македонија во евроатлантските 

асоцијации.

Центарот за одржлив развој на заедницата – Дебар ја дефи-

нирал својата мисија како регионален одржлив развој преку 

мобилизирање на граѓаните за активно учество, стремејќи се кон 

европските вредности во сферите на добро владеење, подобар 

квалитет на живот, одржлив развој и здрава животна средина.

Здружението за локална демократија – Струга, Здружението 
за локална демократија Центар на заедницата на Општина 
Струмица и Здружението за локална демократија „Центар на 
заедницата на Општина Центар“ беа компоненти во концептот на 

ФООМ Општина по мерка на граѓаните, започнат во 2014 година. 

Во 2016 година, сите три центри на заедницата се осамостоија. 

Сите три здруженија обезбедуваат правна и административна 

помош за граѓаните, спроведуваат неформално образование за 

граѓаните, службениците и советниците и ги градат капацитетите 

на локалните граѓански организации. Партиципативната демо-

кратија во одлучувањето и транспарентноста и отчетноста во 

спроведувањето се заедничките приоритети во нивните мисии.

Чекор по чекор 
во предучилишна 

паралелка во Велес →
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ПРЕТСЕДАТЕЛ(К)И НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ФОНДАЦИЈАТА ОТВОРЕНО 
ОПШТЕСТВО - МАКЕДОНИЈА



Ратка Куљан  
(октомври 1992 – септември 1996)

Јован Донев  

(септември 1996 – април 2002)

Емилија Симоска  

(мај 2002 – февруари 2005) 

Слободанка Марковска  

(февруари 2005 – декември 2007)

Гордана Дувњак  
(јануари 2008 – август 2013)

Маја Бојаџиевска  

(септември 2013 –)
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ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ФОНДАЦИЈАТА 
ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО - 
МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ 
1992 – 2017/18 ГОДИНА



Анета Антова-Пешева  

(октомври 1992 – јуни 1995)

Мартин Панчевски  

(октомври 1992 – јуни 1995)

Рубенс Корубин  

(октомври 1992 – јуни 1995)

Ратка Куљан  

(октомври 1992 – септември 1996)

Владимир Милчин  

(октомври 1992 – април 2002)

Анета Маркоска-Чубриновска  

(октомври 1992 – октомври 1993)

Аслан Селмани  

(октомври 1992 – октомври 1993)

Ѓунер Исмаил  

(октомври 1992 – октомври 1993)

Јане Миљовски  

(октомври 1992 – октомври 1993)

Панче Манчевски  

(октомври 1992 – октомври 1993)

Паско Кузман  

(октомври 1992 – октомври 1993)

Гоце Петрески  

(ноември 1993 – април 1994)

Ештреф Алиу  

(ноември 1993 – март 1995)

Благоја Ристески  

(ноември 1993 – декември 1995)

Џабир Ахмети  

(ноември 1993 – декември 1995)

Арбен Гоља  

(јуни 1995 – јуни 1996)

Живко Груевски  

(јуни 1995 – мај 2002)

Мирјана Најчевска  

(јуни 1995 – септември 1996)
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Гордана Стошиќ  

(јуни 1995 – јуни 1996)

Јован Донев  

(јуни 1995 – април 2002)

Теута Арифи  

(јануари 1996 – септември 1996)

Енисе Демирова  

(декември 1996 – мај 2002)

Живко Поповски  

(септември 1996 – мај 2002)

Исо Руси  

(јануари 1996 – јуни 1996)

Нафи Сарачини  

(декември 1996 – ноември 2003)

Гордана Силјановска  

(декември 1996 – ноември 2000)

Мирие Вејсели  

(септември 1996 – мај 2002)

Емилија Симоска  

(септември 1996 – февруари 2005) 

Наталија Николовска  

(ноември 2000 – октомври 2004)

Ѓорге Иванов  

(мај 2002 – октомври 2004)

Сашо Клековски  

(мај 2002 – јуни 2005) 

Никола Гелевски  

(мај 2002 – август 2006) 

Слободанка Марковска  

(мај 2002 – декември 2007)

Хасан Јашари  

(ноември 2003 – декември 2007)

Гордана Дувњак  

(ноември 2004 – август 2013)

Мабера Камбери  

(декември 2004 – декември 2008)

Мерсел Биљали  

(мај 2005 – декември 2009)

Никола Тупанчески  

(јули 2005 – декември 2009)

Гоце Тодороски  

(август 2006 – август 2009 и март 2012 – мај 2013)

Мируше Хоџа  

(јануари 2008 – мај 2009)



Жарко Трајаноски  

(јануари 2008 – мај 2013)

Марјан Забрчанец  

(мај 2009 – март 2011)

Реџеп Али Чупи  

(јануари 2009 – мај 2013)

Биљана Ангелова  

(јануари 2010 – декември 2011)

Маргарита Цаца Николовска  

(јануари 2010 – април 2014)

Аце Коцевски  

(јануари 2010 – април 2014)

Ирена Цветковиќ  

(март 2011 – март 2015)

Арсим Зеколи  

(мај 2013 – ноември 2015)

Рамадан Рамадани  

(мај 2013 – ноември 2017)

Маја Бојаџиевска  

(мај 2013 –)

Гордана Лазетиќ  

(јануари 2014 – јануари 2018)

Биљана Секуловска-Габер  

(мај 2014 – септември 2017)

Игор Мицевски  

(мај 2014 – април 2018)

Елизабета Секирарска  

(март 2015 –)

Наташа Габер-Дамјановска  

(ноември 2017 –)

Санта Аргирова  

(ноември 2017 –)

Дарко Стојанов  

(ноември 2017 –) 

Мерита Максути  

(јануари 2018 –)

Симона Дуковска  

(мај 2018 –)

Гордан Георгиев  

(мај 2018 –)
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ВРАБОТЕНИТЕ ВО 
ФОНДАЦИЈАТА 
ОТВОРЕНО 
ОПШТЕСТВО – 
МАКЕДОНИЈА ВО 
ПЕРИОДОТ 1992 – 
2017/18 ГОДИНА



Адем Адеми (2007 – 2008), Адријана Лавчиска (2003 

–), Аздријан Мемедов (2008 – 2015), Ајет Османов-

ски (2008 – 2011), Ајнур Сулејман (2008 – 2009), 

Ајсел Амет (2008 –), Алберт Мемети (2009 – 2010), 

Александар Марковски (2006 –), Александар 

Радомировиќ (2010), Александар Рибароски (2007 

– 2008), Александар Стојановски (2012 – 2015), 

Александра Димова-Манчевска (2011 –), Аљоша 

Руси (1992 – 1995), Ана Андреева (2017 –), Ана 

Јакимовска (2004), Ана Марија Бранѓолица (2004 – 

2009), Ана Медарска (2007 – 2011), Ана Мустафова 

(2009 – 2010), Ана Петрова (2017 –), Ана Томовска 

(2004 – 2005), Анастазија Панева-Писарева-Нико-

лиќ (1995 –), Анета Старчевиќ (1995 – 1996), Аниља 

Зиба (2014 – 2016), Анита Ивковиќ (1994 – 1999), 

Арбреша Власи (2004 – 2006), Арта Јусуфи (2012 

– 2015), Бардил Јашари (1997 – 2004), Бети Симја-

носка-Трајчевска (1994 –), Благоја Митевски (2003 
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