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ВОВЕД
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Националниот ромски центар (НРЦ) е една од водечките организации во Република
Македонија за унапредување и заштита на правата на Ромите, активно придонесувајќи за
подобрување на животните услови на оваа група граѓани и други маргинализирани групи.
Овој извештај ги претставува сферите на дејствување, активности и достигнувања на НРЦ
во 2016 година.
Во извештајот е даден преглед на капацитетите на организацијата, нејзините стратешки
приоритети, реализираните проекти и постигнатите резултати, придржувајќи се на
принципите на отчетност и транспарентност во работењето и неговите односи со своите
составни делови, соработници и донатори. НРЦ продолжува да развива продуктивни
односи со повеќе владини и невладини засегнати страни и да се залага за подобрување
на целокупната благосостојба на Ромите и припадниците на другите ранливи групи
во Република Македонија. Во минатото 2016 година, НРЦ вложи силни напори за
обезбедување директна помош и застапување за ефективни политички решенија во
областите на домување, здравствена заштита, пристап до права и социјална вклученост
и поголемо учество на Ромите во процесот на донесување одлуки кои влијаат на нивните
заедници . Како резултат на тоа, повеќе од 10.000 иматели на права учествуваа или ги
поддржаа активностите на НРЦ.
Понатаму, НРЦ продолжи да ги зајакнува своите институционални капацитети преку
проширување на својата мрежа на соработници - граѓански организации и активисти за
човекови права. Вкупно 15 доброволци се приклучија на активностите на НРЦ во 2016
година. Членови на тимот на НРЦ учествуваа во повеќе активности за градење капацитети,
со цел да го подобрат внатрешното управување и ефективноста на организацијата во
своето работење. Предаденоста на НРЦ кон нејзиниот раст како одговорна, транспарентна
и одговорна организација се евидентни во нејзината континуирана работа за надградба
и подобрување на нејзините практики на управување, за да се обезбеди ефикасно
обезбедување на помош за оние што им е најпотребна и развој и усвојување на политички
решенија кои промовирање на целосна вклученост на Ромите и другите групи под ризик од
маргинализација во општеството.
Национален ромски центар
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15 волонтери работат со НРЦ
Учество и поддршка на активностите на НРЦ од најмалку
10.000 иматели на права
Обезбедена поддршка и правно застапување во повеќе од 600
административни процедури
Повеќе од 50 завршени процедури за легализација
Над 70 Ромки добија обука за започнување на мали
бизниси
Над 10 ромски жени добија сертификати за стручно
образование и обука
Подобрени практики на внатрешно управување
Професионален развој на тимот на НРЦ преку девет
oбуки за градење капацитети

Годишен извештај 2016

2016 НА ПРВ ПОГЛЕД ...
4 продуцирани документарни филмови
Над 7 ГО добија суб-грантови за реализација на иницијативи на локално
ниво (над 40.000 евра за финансиска поддршка се предвидени за
зголемување на учеството на помалите заедници на локално ниво)
Над 1000 избирачи (граѓани, претставници на локалните власти)
беа вклучени во обуки, работилници и состаноци
Теренски истражувања за проценка на учеството на помалите
заедници, изградбата на капацитети и препораките
Создавање на онлајн платформа за пријавување на граѓаните,
достапна на сите јазици што се говорат во Македонија, како алатка за
дигитално застапување која обезбедува повратни информации од над
500 граѓани - припадници на сите етнички заедници во Македонија
Соработка основана со повеќе од 5 локални организации во
4 региони во земјата
Воспоставени се 6 центри за враќање на ромските мигранти
(3 даватели на услуги и 3 отворени детски катчиња) со 1.500 корисници
кои учествуваат во програмата за пристап

Национален ромски центар

7

8

Националниот
ромски
центар
(НРЦ)
претставува една од водечките граѓански
организации во Република Македонија, која
ги штити и промовира правата и интересите
на ромската заедница во земјата.
Основан во 2005 година од страна на
искусни и посветени активисти за човекови
права, НРЦ се здоби со истакната улога
во застапувањето во име на Ромите на
национално ниво. Во текот на годините
активностите на НРЦ се проширија на сите
региони во земјата, како и на меѓународно
ниво, застапувајќи за ромските прашања на
регионално ниво (Западен Балкан).

ВИЗИЈА
ПОДДРШКА НА
РАЗВОЈОТ НА
ОПШТЕСТВО КАДЕ
СИТЕ ЛИЦА СЕ
ЕДНАКВИ И ИМААТ
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ
ЗА УЖИВАЊЕ НА
СВОИТЕ СЛОБОДИ И
ПРАВА.
Годишен извештај 2016

НРЦ има за цел да го промовира и заштити
пристапот до фундаменталните права и
еднаквоста пред законот, кога ќе бидат
засегнати
легитимните
права.
НРЦ
дејствува во голем број сфери, од пристап
до образование и лични документи до
здравство и социјална помош, домување и
пристап до права.
НРЦ ја зајакна својата позиција преку акција
базирана на права и акција базирана на
докази, продолжувајќи да го збогатува
корпусот на информации и знаења за
животните услови и борбата на Ромите во
Република Македонија. Како резултат на
нејзините напори, беа развиени и одржувани
неколку бази на податоци кои содржат
вредни информации во врска со различни
аспекти на животот на Ромите.

OРГАНИЗАЦИСКИ
ПРОФИЛ
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MИСИЈА
ПРЕКУ МОБИЛИЗАЦИЈА
НА ЛУЃЕТО И
ЗАЈАКНУВАЊЕ,
КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВАТА
НА ЗАСТАПУВАЊЕ И
ПАРТИЦИПАТИВНИОТ
ПРИСТАП, НРЦ ЌЕ ГИ
ПОДДРЖУВА СВОИТЕ
КОНСТИТУЕНТИ (РОМИ И
ДРУГИ ЛУЃЕ КОИ ЖИВЕЕАТ
ВО СОЦИЈАЛЕН РИЗИК)
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА
НИВНИТЕ ОСНОВНИТЕ
ПРАВА И УЖИВАЊЕ
НА СВОИТЕ СЛОБОДИ
КАКО ЕДНАКВИ ВО
ОПШТЕСТВОТО.

НРЦ го олеснува зајакнувањето на ромската
популација во Македонија, насочувајќи ги
политиките и практиките на национално и
локално ниво. НРЦ има вредни податоци за
истражувања и анализи кои придонесуваат за
промени во политиката.
За да се зајакне влијанието на нејзините
активности и да се обезбеди умножување на
позитивните резултати, НРЦ воспостави мрежа
на соработници (ромски активисти и ромски
граѓански организации) во главните ромски
заедници во земјата.

Национален ромски центар

ВРЕДНОСТИТЕ НА
НАЦИОНАЛНИОТ
РОМСКИ
ЦЕНТАР
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■

Застапување засновано на права за беспомошни, сиромашни, дискриминирани, без
оглед на нивната етничка припадност, религија или пол;

■

Политики и донесувачи на одлуки, за подобро ДЕНЕС и уживање на правата од страна
на сите луѓе;

■

Меѓусебно и почитување на нашите конституенти, додека работиме заедно за да
постигнеме заемно корисни резултати;

■

Разновидноста значи моќ и сила што нè здружува;

■

Работи со ентузијазам, благодарност и конструктивност, без предрасуди кон никого;

■

НРЦ е транспарентна, инклузивна, одговорна и одговорна организација, која делува
со интегритет кон своите конституенти и нејзините чинители воопшто;

■

Квалитетот, извонредноста и чесноста се особини со кои НРЦ и неговиот персонал се
препознаваат;

■

Учењето, обучувањето, менторството и професионалниот развој се високо ценети од
тимот на НРЦ.

НРЦ успеа да се постави како сериозна организација и врз основа на нејзиниот
кредибилитет, организацијата е членка на неколку меѓународни мрежи:
■ Roma Virtual Network ■ Roma Youth
Initiative
■ EGAM
■ RTF
■ UNITED
■ East Meets West
■ Fare Network
Youth Network
■ FERYP
Годишен извештај 2016

■ European Alliance for ■ Decade Watch Network
Public Health Care
■ Access to Justice
– Macedonian Legal
Network
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OРГАНИЗАЦИСКА
СТРУКТУРА
Највисокото тело за донесување одлуки во организацијата
е Собранието. Во мај 2016 година се одржа состанок на
Собранието на НРЦ. Членовите на собранието разговараа и го
усвоија годишниот наративен извештај за 2015 година; Годишен
финансиски извештај за 2015 година; измени на Статутот на
организацијата; дискутиран извештајот на Управниот одбор. На
состанокот, членовите на Собранието, исто така, разговараа за
прегледот на годишната програма за работа и имплементираните
резултати, како и за планирањето на ублажување на ризикот и
носењето на родовата перспектива во управувачката структура.
Управниот одбор на НРЦ, е составен од 5 членови, од кои едниот
е женски. Управниот одбор работи во тесна координација со
извршните тела на организацијата и претставува врска помеѓу
Собранието и Извршната канцеларија. Управниот одбор има
одржано две средби во текот на 2016 година за надгледување на
раководството на организацијата, со цел обезбедување дека НРЦ
работи во согласност со своите интерни правила, процедури
и стратешки приоритети, ги штити и ги почитува вредностите и
стандардите на организацијата и конституентите.
Извршниот директор е одговорен за директното управување и
секојдневното, оперативно функционирање на организацијата.
Извршниот директор раководи со организациската структура на
оперативно ниво и обезбедува имплементација и постигнување
на стратешките цели и резултати.

Собрание

Управен
одбор

Извршeн
директор

Национален ромски центар

Извршна
канцеларија
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Раководител на
Правната програма
и застапување

Раководител за
финансии и
администрација

Годишен извештај 2016

Извршната канцеларија на организацијата е составена од:
•

Раководител на Правната програма и застапување, и

•

Раководител за финансии и администрација.

Организациската единица за правна програма и застапување
е одговорна за програмската работа за обезбедување на
квалитет и управување со дизајнирањето и спроведувањето
на стратешките приоритети, политиката за човечки ресурси;
прибирање финансиски средства и пишување предлози.
Правната програма и застапување е составена од проектни
тимови (менаџер, координатор) и теренски асистенти и
ангажирани волонтери надгледувани од раководителот на
Правната програма и застапување.
Организациската единица за финансии и администрација има
профили кои се одговорни за точно, ефикасно и ефективно
административно, финансиско и дополнително техничко
функционирање, одржување на интернет на организацијата на
дневна основа надгледувана од раководителот на финансии и
администрација.

ОРГАНИЗАЦИСКАТА СТРУКТУРА НА
НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР
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Национален ромски центар

СТРАТЕШКИ
ПРИОРИТЕТИ
14

СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ
НА НРЦ ЗА ПЕРИОДОТ
2015-2018 СЕ:

Пристоен дом и услови за
живеење;
Пристап до висококвалитетна
здравствена услуга и информации
Еднакви можности, пристап до
правдата и владеење на правото
Овие приоритети се вградени во годишната програма на организацијата и тековните
проекти. Тие имаат за цел да обезбедат раст на квалитетот на живеење, пристап до права и
еднаков третман на Ромите во македонското општество.

Годишен извештај 2016

ЗАСТАПУВАЊЕ
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Застапувањето за ефективни политички решенија кои ја олеснуваат целосната интеграција
на Ромите во општеството остануваат важен приоритет на НРЦ. Низ годините, НРЦ разви
продуктивна комуникација и соработка со претставници и институции на владата, и
национални и локални.
НРЦ промовира и се придржува до принципите на застапување засновани на права.
Преку истражување, анализа на официјални податоци, животни приказни, податоци од
растечката база на податоци на НРЦ, организацијата им помага на носителите на одлуки во
идентификувањето на постоечките проблеми и развивањето на ефективни решенија.
Во текот на 2016, НРЦ подготви и ги достави следниве документи за застапување:
Писмен допис до Советодавниот комитет за Рамковната конвенција за
заштита на националните малцинства во Македонија
Писмениот допис се однесува на прашања од областа на домувањето, образованието,
недискриминацијата, правичната застапеност на Ромите, употребата на јазикот и
правата на Ромите во Македонија.
Извештај во сенка до Комитетот на Обединетите нации за економски,
социјални и културни права
Извештајот ги опфаќа следните прашања: домување, социјална сигурност и вработување,
недискриминација и правична застапеност на Ромите, здравството и образованието.

Девет (9) писмени поднесоци за подобрување на условите за домување и
пристојни услови за живеење на девет (9) општини во Македонија
Поднесоците се однесуваат на идентификуваните проблеми и предизвици во
обезбедувањето на пристојни услови за домување за Ромите во општините Шуто Оризари,
Карпош (Скопје), Тетово, Куманово, Крива Паланка, Штип, Кочани, Прилеп и Битола.
Вкупно 861 граѓани ги потпишаа поднесоците, барајќи целосно нивно фундаментално
право за соодветно домување, особено во делот на процесите на легализација..
Национален ромски центар

Краток преглед на политиките за правото на соодветно домување за
Ромите во Македонија
Краток преглед на политиката претставува национална алатка за застапување за
олеснување на усвојувањето на ефективни мерки во областа на домувањето на
Ромите во Македонија, особено во однос на пристапот до законски домување и
урбанизација и процеси на планирање.
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Подготовка на нацрт-анализи за акушерска нега/ акушерство во Македонија
Целта на анализата е да обезбеди објективен увид во предизвиците и потребите
за обезбедување на соодветна пренатална и антенатална здравствена заштита
на жените, особено жените Ромки во Македонија.

Годишен извештај 2016

РЕАЛИЗИРАНИ
ПРОЕКТИ И
АКТИВНОСТИ ВО

Национален ромски центар
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ИНСТИТУЦИОНАЛЕН РАЗВОЈ
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Во 2016 година, НРЦ одржа Годишно Собрание. Собранието на НРЦ е составено од 31 член,
кои го претставуваат главното тело за донесување одлуки на организацијата. На состанокот
учествуваа вкупно 17 члена, што се одржа на 27 мај 2016 година во Куманово. Присутните
дискутираа за следниве прашања наведени на дневен ред: усвојување на записниците од
претходното собрание на НРЦ; усвојување на конечниот наративен извештај за 2015 година;
усвојување на билансот на состојба на сметките за добивка и загуба за 2015 година; други
прашања во врска со НРЦ, со посебен осврт на Статутот на организацијата. Едно од клучните
прашања дискутирано на Годишното собрание беше практиката на добро владеење, како и
воведување практики и методи за поефективно управување со организацијата..
Одборот, составен од пет члена, исто така одржал
две средби во 2016 година. Членовите на одборот
тесно соработуваат со организацијата, го одржуваат
своето управување и стратешки курс на вистинскиот
пат и ги штитат интересите на конституентите на
организацијата, како и на самата организацијата.
Како дел од зајакнувањето на капацитетите на НРЦ,
НРЦ користеше различни пристапи за можностите
за професионален развој, вклучувајќи консултации,
надзор и техничка помош, обуки и семинари.
Професионалниот
развој
на
членовите
на
персоналот претставува важен приоритет за НРЦ.
Оттука, во текот на 2016 година, персоналот на НРЦ
присуствуваше на девет (9) обуки:

“Ние како тим сме
задоволни кога ќе видиме
дека го постигнавме
она што го планиравме,
го направивме добро,
и имаме повратни
информации од нашите
корисници..”
Ќани Мустафовски,
Финансиски асистент

■

29-30 јануари 2016 година, 10 вработени учествуваа на обуката организирана од ЕСЕ за
следење на заедницата како дел од зајакнувањето на човечките ресурси и вработените кои
работат во здравствената програма;

■

9 февруари 2016 година, 2 вработени учествуваа на работилницата по покана на
Делегацијата на ЕК во врска со развојот на вештини / знаење / експертиза за граѓанското
општество 2014;

■

12 февруари 2016 година, двајца вработени од Одделението за правни и застапување
учествуваа на обуки во врска со воведувањето и спроведувањето на новиот Закон за
општа управна постапка, организиран од Академик;

■

25-26 февруари 2016 година, 1 вработен од Одделението за правни и застапување
учествуваше на работилницата “Основни човекови права” организирана од Ресурсен
центар ТАКСО предводен од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС);

■

09-11 Март 2016 година, еден член на персоналот од Одделението за администрација и
финансии учествуваше на обуката “Управување и спроведување на фондови и проекти на
ЕУ”, организирана од ТАКСО;

■

23-26 март 2016 година, 1 вработен и извршниот директор учествуваа на работилницата
“Зорапипе”, “Стратешки разговор: влијанието на ромските организации”, во Белград,
Србија;

Годишен извештај 2016

FREE LEGAL AID
Nrc’s free legal aid
team has provided
representation in more
than 600 adiminstrative
procedures.
More than 50 properties
have been legalized,
with a cumulative
impact of at least
half a million euros
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During 2016,
members of NRC’s
staff participated
in 9 trainings

■

21-22 мај 2016 година - двајца вработени, еден од Одделот за правни и застапување и еден
од Одделот за администрација и финансии, учествуваа на обуката за “Имплементација на
проект финансиран од ЕУ и управување со грантови” организиран од Инсок

■

25 јуни 2016 година, 10 вработени учествуваа на обуката организирана од ЕСЕ Македонија
за следење на заедницата како дел од зајакнувањето на човечките ресурси и вработените
кои работат во здравствената програма;

■

28-30 јуни 2016, учествуваше 1 член на персоналот, Извршен директор, работилница на
Зоралипе, организирана од страна на РИО.

НРЦ продолжи да ја гради својата мрежа на соработници, зајакнувајќи го своето присуство
и видливост на национално ниво. Како резултат на овие напори, 15 волонтери се вклучија
во работењето на НРЦ во 2016 година. Нивната посветеност и ангажираност во проектните
активности придонесоа за севкупната ефективност на работењето на НРЦ. Позитивното
искуство на соработката со волонтерите го охрабри НРЦ да ја прошири мрежата на волонтери
во иднина и да преземе систематски пристап во однос на волонтерскиот ангажман.
Со цел да се зајакнат практиките на одговорност и транспарентност, во текот на 2016 година
беше спроведена надворешна евалуација на програмата. Дополнително, беше спроведена
надворешна финансиска ревизија на проектите и на годишните финансиски операции на НРЦ.
НРЦ силно ја цени транспарентноста во сите свои операции, па затоа сите годишни извештаи
и други релевантни документи и информации за минатите, тековните и идните активности
/ проекти редовно се ажурираат на веб-страницата на организацијата, на македонски и на
англиски јазик.
Заложбата на НРЦ за развој на нејзините организациски капацитети беше поддржана
преку проектот Структурна поддршка на организациите на граѓанското општество
на институционално ниво, финансиски поддржан од Европската Унија, и проектот
Институционален развој 2016, поддржан од Канцеларијата за ромски иницијативи (РИО).
Национален ромски центар

ПРОЕКТ

Структурална поддршка на организациите на
граѓанското општество на институционално ниво

Донатор: Европска комисија
Период на имплементација: 01.01.2016 – 31.12.2016
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ЦЕЛИ
Реализација на програмата за работа на НРЦ за 2016 година, која вклучува 4 главни
групи на активности: (1) домување на Роми, (2) унапредување и заштита на здравјето, (3)
обезбедување на правна помош и (4) градење на капацитети на НРЦ. Речиси сите активности
се во согласност со Стратешкиот план на НРЦ за 2015-2018, со дел од активностите кои се
фокусираат на образованието.
НРЦ е организација која е достапна за својата целна група. НРЦ има две канцеларии во
најголемата ромска населба во Куманово и шест сервисни центри во шест градови низ
целата земја. Капацитетите на НРЦ создаваат силен потенцијал за постигнување на
директен ефект врз голема група граѓани и ефикасно ширење на информации.

АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
Во 2016 година, НРЦ оствари директна комуникација со на 12.000 Роми во Македонија, што
претставува 22% од Ромите или повеќе од 1/5 од оваа заедница во Макеоднија:
■

5% од овие Роми беа дел од обуките за фундаментални права и учествуваа активно во
дебати;

■

7% од нив се согласија да соработуваат со НРЦ во застапување на политики за
остварување на нивното право на живеалиште;

■

8% од конституентите добија правна помош;

■

8% учествуваа на јавни состаноци и настани организирани од НРЦ;

■

24% беа посетени во нивните домови од страна на активистите на НРЦ и

■

48% беа посетени и добија специфични информации во канцелариите на НРЦ.

Најголемиот ефект беше постигнат со првата група на конститутенти (8% од директните
корисници) кои беа дел од обуките и беа поканети да учествуваат на дебатите на тема
еднаков пристап до локални права и интеркултурен дијалог и поромоција на волонтеризмот.

Годишен извештај 2016

Институционален развој 2016

ПРОЕКТ

Донатор: Канцеларијата за ромски иницијативи (РИО)
Период на имплементација: 01.07.2015 – 31.12.2016

ЦЕЛИ
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Цели на проектот се:
1. Да се намали придонесот на OSF од 60% на 40% со крерирање на стратегија за
собирање на пари и диверзификација на финансирањето со поднесување на предлози
за финансирање до разни донатори (вклучувајќи и ЕУ донатори);
2. Да се диверзифицираат изворите на финансирање на НРЦ и да се обезбеди подобност
за аплицирање во рамките на ИПА програмите преку спроведување на надворешна
финансиска ревизија за 2016;
3. Креирање модел за јавна поддршка и финансирање преку подготовка и и објавување
на Годишниот извештај на НРЦ за 2015;
4. Развој на нови улоги и одговорности за членовите на Одборот, особено во однос
за прибирање на финансиска поддршка за време на состаноците на Одборот; и
организација на два состаноци на Општото собрание со цел давање на фидбек за
работата на НРЦ од страна на нејзините конституенти;
5. Да се оцени напредокот во имплементацијата на стратегијата на НРЦ со организирање
на месечни состаноци на вработените;
6. Да се претстават специфични алатки за оцена и евалуација на напредокот во
реализацијата на програмските цели
на НРЦ и идентификување на нови
предизвици во однос на подобрување на
ефективноста;
7. Развој на алатки за оцена на работата на
вработените за да се идентифукуваат
потребите за тренинг и да се зголеми
ефикасноста;
8. Да се подобри и одржи онлајн присутноста
на НРЦ преку веб страна, е-магазаин,
Facebook и останатите социјални медиуми.

Национален ромски центар

АКТИВНОСТИ
1. Стратегија за прибирање на средства 2016-2021 беше развиена од страна на НРЦ;
2. Надворешната финансиска ревизија за 2015 започна во мај 2016 и заврши во октомври
2016. Годишниот извештај е достапен онлајн и може да се види на следните линкови:
http://nationalromacentrum.org/en/annual-reports (англиска верзија);
http://www.nationalromacentrum.org/mk/godisni-izvestai/ (македонска верзија);
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3. Собранието на НРЦ е составено од 31 член, од кои 17 учествуваа на состанокот одржан
на 27 мај 2016 во Куманово. НРЦ го золеми знаењето во работата на менаџерскиот и
административен тим, како и во делот за право и застапување;
4. Обука за проектен менаџмент и мониторинг за партнерите и тимот на НРЦ беше
организирана во септември 2016;
5. Асоцијацијата има официјална веб страна (www.nationalromacentrum.org) и е-магазин
(www.ednomagazine.com со 1678 посети и 2035 страни за 2016);
6. НРЦ Facebook страната има 1215 лајка, и содржината поставена на YouTube каналот има:
143 прегледи на прославата на НРЦ, 30 прегледи на документарниот фил за домување,
57 прегледи на видео пораката за изборите, 118 на БУВЕРО филмот, 98 прегледи на
ретроспективата на БУВЕРО кампот, 79 прегледи на Рома прајд видеото и вкупно 25
прикачени видеа на YouTube каналот на НРЦ. Вкупно 10 претплатници добиваат упдејт
за содржината на овој канал.

Годишен извештај 2016

РЕЗУЛТАТИ
■

Развиена стратегија за застапување во однос на домувањето;

■

НРЦ е лидер во коалицијата за адекватно домување заедно со други 9 локални
партнери;

■

Продуциран документарецот “Домот е повеќе од 4 ѕида и покрив”;

■

Поднесен прашалник до Комитетот на ОН за економски, социјални и културни права
поврзан со домувањето;

■

Одржан говор на работниот состанок на Комитетот на ОН за економски, социјални и
културни права во Женева;

■

Поднесен е пишан предлог во рамките на правната рамка, стратеиите и мерките за
домување до Владата на Република Македонија ;

■

Обезбедена административна и правна помош и репрезентација во случаи за домување
(250 административни предмети за легализација на куќи на Роми и 20 предмети за
приватизација на земијиште сопственост на Роми)

■

Одржување на софтвер дизајниран за електорнски менаџмент на сите предмети на
легализација;

■

Подготовка и усвојување на план за медиумска комуникација во врска со домувањето;

■

Поднсен пишан предлог за бесплатна правна помош до Владата на Република
Македонија;

■

Помош во 3 стратешки парнични предмети за заштита на корисници на социјална
помош;

■

Изготвен извештај за работи кои се однесуваат на документите за идентификација на
Ромите во соработка со организацијата „Амбрела“ од Шуто Оризари;

■

НРЗ заедно со 2 партнери (Паблик и Порака Струга), поднесе белешки за предлог
законот за социјално претприемништво до Минситерството за труд и социјална
политика;

■

Остварена соработка со Здружението на млади правници во подготовка на
поднесениот документ за уставноста и легалноста на работата на Социјалните центри
до Министерството за труд и социјална политика, Административниот суд и Државниот
административен инспекторат;

■

Обезбедена техничка и административна помош во комплетирање на документација за
248 корисници на социјална помош, обезбедена административна и техничка помош во
комплетирање на документација за 67 предмети за здравствено осигурување, како и за
85 предмети за документи за идентификација и 45 предмети за отварање на банкарски
сметки;

■

Повеќе од 130 деполнителни предмети за легализација, обезбедена бесплатна правна
помош за 50 предмети.

Национален ромски центар
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П Р И О Р И Т Е Т :
ПРИСТОЕН ДОМ И
УСЛОВИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ

Адекватно домување за Роми

ПРОЕКТ

Донатор: Фондација Отворено општество Македонија (ФОСМ)
Период на имплемнтација: 01.05.2015 – 01.05.2016
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ЦЕЛИ
Целта на овој проект е унапредување на правото на адекватно домување на Ромите,
залагање за решавање на прашања што се предизвик при пристапот до адекватно домување
и создавање на ефективни коалиции за мобилизација на локално ниво со граѓаните
и локалните граѓанските организации за да се влијае на политиките и донесувањето на
одлуките на локално ниво во 9 општини и на национално ниво.
Таргет групата на овој проект се Роми и други жители на ромските населби во 9 општини
(Карпош, Шуто Оризари, Крива Паланка, Битола, Куманово, Кочани, Прилеп, Тетово и
Штип) кои покриваат 5 региони со значителен број на ромска популација: Скопје, Североисточен, Источен регион, Пелагонија и Полог. Релевантни засегнати страни во овој проект
се: жителите на ромските населби, 9 општински тела, Министерството за транспорт и
врски и Генералниот секретаријат на Република Макеоднија.

АКТИВНОСТИ
1. Одржување на формална мрежа за адекватно домување во 9 општини и 9 партнери;
2. Само-оценување на партнерските организации и поединци;
3. Одржување на 9 состаноци за зајакнување на капацитетите за партнерските
организации и поединци;
4. Организација на караван за адекватно домување и промоција на документарниот филм
“Домувањето е повеќе од 4 ѕида и покрив” во 9 града;
5. Информирање и охрабрување на Ромите за го завршат процесот на легализација на
нивните имоти преку користење на “peer-to-peer” методата;
6. Организација на национална конференција за медиумите и медиумско информирање
до граѓаните;
7. Подготовка на 9 барања до 9 општински тела за интеграција на легализираните
објекти на Роми во документацијата за урбано планирање, како и за инфраструктурни
интервенции во ромските населби;
8. Подготовка на резиме на ефективни јавни политики за забрзување на процесот на
легализација и урбанизација кои ќе се поднесат до Владата на Република Македонија и
Министерството за транспорт и врски.

Национален ромски центар

РЕЗУЛТАТИ
1. Поврзување на 7 локални граѓански организации (НРЦ и 6 партнерски организации) и 3
поединци од вкупно 9 градови во неформална коалиција која дејствува на прашања од
заеднички интерес;
2. Зајакнати капацитетите на повеќе од 30 поединци на вкупно 9 партнерски состаноци;
3. Снимен документарен филм за легализација и урбанизација на ромското домување;
4. Организирани граѓански собири во 9 ромски населби;
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5. Повеќе од 2.500 информирани семејства за можноста за граѓанско учество во процесот
на носење на одлуки преку организирана кампања и патувачки караван;
6. 861 едно лице припадници на ромската
заедница
изразија
поддршка
на
проектните активности за учество во
процесот на застапување и креирање на
јавните политики;
7. Поднесени 9 барања за 10% Роми од 9
општини;
8. Поднесено резиме на ефективни јавни
политики до Владата на Република
Македонија и Министерството за
транспорт и врски.

“Луѓето кои имале
проблеми со легализација
на домовите со години
доаѓаат да ни се
заблагодарат за успешно
завршување на процесот.
Бесплатната правна
помош обезбедена за
многу фамилии се покажа
како неопходна во многу
предмети.”
Љатиф Демировски,
Сметководител во НРЦ

Годишен извештај 2016

Приватизација на државно земјиште
во сопственост на Роми во Куманово

ПРОЕКТ

Донатор: Фондација Отворено општество Македоија (ФОСМ)
Период на имплемнтација: 01.12.2014 – 29.02.2016
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ЦЕЛИ
Целта на овој проект е да им се даде можност на минимум 15 баратели да станат сопственици
на земјиште, кои во иднина ќе добијат правичен паричен надомест во случај на било какво
одземање или ограничување, што не е случај со правото на користење.
Во Македонија, Ромите живеаат во градовите, но нивните домови начесто се лоцирани
во периферијата. Заради најразлични политички, економски, социјални и други фактори,
многу од нив немаат регулиран легален статус на домовите во кои живеат, како и на
земјиштвото. Ова дополнително ги компликува правните процеси за стекнување со имот.
Амандманите усовени со Законот за приватизација од декември 2014, добиена е шанса за
повторно за повторно да се регулира правото за стекнување со имот, и во случаи каде
што домот не е дел урбаното планирање. НРЦ го виде ова како можност за прожирување
на активностите во полетно на адекватно домување за Ромите и решение за рпоблемите
со домувањето кои се провлекуваат со децении. Во период од 6 месеци НРЦ успеаа во
следното: поднесени 30 документации до Канцеларијата за имот и правни работи при
Министерството за финансии; проучување документи, обезбедени нови имотни листови,
подготвена барана документација за приватизација, завршени плаќања за трошоци за 30
апликации.
Во 2016 НРЦ доби најмалку 15 позитивни решенија за приватизација и истите беа
поднесени до Катастарот на РМ. Ова доведе до стекнување со имот за одредени грѓани.
Со имплементација на активностите ќе се влијае врз зајакнување на правната сигурност и
уживање на правата загарантирани со закон. Исто така ќе се зголеми и свеста за важноста
на регулирање на сопствеништвото.

РЕЗУЛТАТИ
1. Поднесени барања за приватизација на градежно земјиште;
2. Обезбедено правно застапување и докази во 46 постапки за приватизација.

Национален ромски центар

П Р И О Р И Т Е Т :
ПРИСТАП ДО КВАЛИТЕТНО
ЗДРАВСТВО И ИНФОРМАЦИИ

Рана превенција спасува животи

ПРОЕКТ

Донатор: Фондација Отворено општество Македонија (ФОСМ)
Период на имплементација: 01.12.2015 – 31.12.2016
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ЦЕЛИ
Целта на проектот е подобрен и целосен пристап до репродуктивно здравје, специфично
на антенатални и рани постпартални здравствени услуги, за Ромки и социјално-економски
ранливи групи.

АКТИВНОСТИ
Активностите вклучуваа застапување и мониторинг на постоечките програми, за да се
зајакне соработката помеѓу институциите кои даваат ваков вид на услуги и Ромската
заедница. Истовремено НРЦ цели кон подигање на свеста кај Ромската заедница, но и ги
испитува потребите од повторнo иницирање на официјално образование за акушерки во
средно медицинските училшта и зајакнување на нивната улога во здравствениот систем
во Македонија, кое ќе придонесе за ефективни промени кај најранливите заедници во
Република Македонија.
Проекот содржи три компоненти: информативна, застапувачка и истражувачка.
Активностите ќе се реализираат во Куманово и Кочани, чија целна група се Ромките во
репродуктивен период (14- 49 години) и претставниците на релевантините институции на
локално и национално ниво.The project contains three components: informative, advocacy
and research.

Национален ромски центар

П Р И О Р И Т Е Т :
ЕДНАКОВ ПРИСТАП ДО ПРАВДА И
ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО

Иднината на Ромите на
политичката сцена во Македонија

ПРОЕКТ

Донатор: Roma Initiatives Office (RIO)
Период на имплементација: 01.03.2016 – 01.12.2016

ЦЕЛИ

31

Целта на овој проект е да обезбеди зголемена вклученост на Ромите во социо-политичкиот
живот во Македонија преку подобрено разбирање и учество во изборниот процес.

РЕЗУЛТАТИ
1. Подготвена е датабаза на ромски организации вклучени во проектот;
2. Обучени 60 активисти и набњудувачи;
3. Поделени 2000 брошури, банери и 300 до 500 маички;
4. Организирани 3 тернинзи за активисти кои беа вклучени во мониторингот;
5. Организирана прес конференција на која беше проновирано видеото „Мој глас, моја
одговорност“;
6. Организирани 20 состаноци со граѓани од 11 општини (Куманово, Шуто Оризари, Гази
Баба, Ѓорче Петров, Прилеп, Радовиш, Струмица, Неготино, Кавадарци, Валандово и
Дојран);
7. 60 набњудувачи вклучени во изборите.

Национален ромски центар

ПРОЕКТ

Зголемување на учеството на (по)
малите заедници на локално ниво

Донатор: Европска Унија (ЕУ)
Период на имплементација: 01.04.2016 – 30.09.2017
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ЦЕЛИ
Општата цел на проектот е да се воспостават механизми за зголемено учество и заштита
на правата на Ромите и другите помали етнички заедници на локално ниво, во согласност
со Охридскиот рамковен договор. Специфични цели на проектот се:
■

Да се поттикнат редовни консултации и дијалог меѓу граѓанското општество и
локалните јавни органи (локални комисии за односи меѓу заедниците (КОМЗ),
општински совети);

■

Да се следи процесот на донесување одлуки на локално ниво, и да се процени нивото
на учество на Ромите и другите помали етнички заедници;

■

Да се зајакнат капацитетите на локалните засегнати страни за поттикнување на
меѓуетничко разбирање, толеранција, соработка и учество на Ромите и другите помали
заедници на локално ниво;

■

Да се создадат механизми за зголемено влијание и учество на Ромите и другите помали
заедници во процесот на донесување на одлуки на локално ниво.

“Ја подобривме нашата видливост.
Имаме голем број на активности,
соработка со општините и со
граѓанскиот сектор во пет града и
мислам дека НРЦ доби на значење
и видливост со овој проект.
И покрај политичката криза,
успеавме во она што го имавме
зацртано и ги имплементиравме
планираните активности.”
Фатима Рамадановска,
Финансиски и административен
менаџер на проектот

Годишен извештај 2016

■
To create mechanisms for increased influence and participation
of Roma and other smaller ethnic
communities in the process of decision-making at the local level.

АКТИВНОСТИ
1. Најмалку 10 организирани округли маси, по
две во секоја општина;
2. Редовни квартални организирани меѓу
претставници на граѓански организации и
претставници на локалните власти;
3. Граѓански Извештај, поставена онлајн
платформа за обезбедување на систематски
повратни информации (фидбек) и дијалог со
граѓаните;
4. Редовно
следење
на
седниците
општинските
совети
во
врска
меѓуетничките прашања;
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на
со

5. Проценка на постоечките механизми за
учество на помалите заедници;
6. Објавување на финален извештај и препораки;
7. Oрганизација на најмалку 6 работилници
за интер-културно разбирање и правата на
малцинствата, за околу 30 локални засегнати
страни (претставници на локалните КОМЗ,
општински совети, локални граѓански
организации кои работат со Ромите,
човековите права, правата на малцинствата,
итн.);
8. Најмалку 3 дводневни обуки за најмалку 20-25
локалните засегнати страни (претставници на
локалните КОМЗ, општински совети,локални
граѓански организации кои работат со
Ромите, човековите права, правата на
малцинствата, итн.);
9. Капацитетите на локалните граѓански
организации зајакнати преку доделување на
најмалку 6-8 под-грантови;
10. Локална стратегија и план за акција за
поттикнување на учеството на Ромите и
другите помали заедници во секоја општина;
11. Информативен брифинг за учеството на
Ромите и другите помали заедници во КОМЗ и
советите на општините;
12. Креирање на програма за вклучување на
Ромите и помалите заедници, за КОМЗ и / или
општински совети (каде што не постои КОМЗ).
Национален ромски центар

РЕЗУЛТАТИ
1. На 5 тркалезни маси, 117 учесници имаа
можност да дискутираат, споделат
искуства
и
да
идентификуваат
заеднички решенија за градење на
мост помеѓу локалната самоуправа и
граѓанскиот сектор;
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2. Кварталните состаноци се придонес
кон воспоставување на одржлив
канал за дијалог и партнерство помеѓу
граѓанскиот
сектор
и
локалната
самоуправа;
3. Креирана е функционална онлајн
платформа
за
прибирање
на
информации директно од 525 граѓани од
сите етнички заедници од 5 општини кои
годелат нивното мислење и препораки
за подобрување на учеството на
помалите заедници;
4. Мониторинг на 20 сесии, прибрани и
анализирани информации од процесот
на донесување на одлуките на локално
ниво;
5. Подготвена оценка на постоечките
механизми и нивното влијание врз
учеството на помалите заедници на
локлано ниво, преку анализа на 26
интервјуа и 506 прашалници;

Годишен извештај 2016

6. Спроведена анализа со заклучоци и
препораки за зајакнување на учеството
на помалите етнички заедници во
процесот на донесување на одлуки на
локално ниво;
7. Таргетирани предизвици во секоја
општина, кои ќе бидат база за развој
на стратешки документи, како и за
тренинг на 136 локални претставници
за зајакнување на капацитетите за
формална и неформална комуникација;
8. Зајакнати комуникациските вештини на
79 локални претставници од локалната
самоуправа и граѓанскиот сектор;
9. Доделени 7 суб-гранта во вредност
од 41.497евро, зајакнати 7 граѓански
организации преку мониторинг на
имплементација на проектите и преку 2
тренинзи за зајакнување на капацитетите
за финасиско и административно
работење;
10. Изготвени 3 драфт стратегии и акциски
планови за промоција на учеството на
помалите заедници;
11. Подготвени 3 драфт програми
инклузија на помалите заедници.

за
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Социјална инклузија на Ромите жители и
Ромите мигранти, повратници во Макеоднија

ПРОЕКТ

Донатор: We Effect
Период на имплемнтација: 01.06.2016 – 30.12.2018

ЦЕЛИ
Целта на проектот е за се намали сиромаштијата и социјалната исклученост на Ромите
во Македонија. Проектот се фокусира на намалување на сегрегацијата на Ромите и
реинтеграција на Ромите емигранти- повратници во Македонија.

Национален ромски центар

АКТИВНОСТИ
6 граѓански организации од 6 града кои
нудат разни услуги (3 сервисни центри и 3
детски катчиња) кои ќе работат на:
■
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Олеснување на ористапот до основните
права (лична докуменатција, домување,
здравство и социјална заштита, итн. )

■

Застапување
во
најмалку
административни процедури;

■

Реинтеграција
во
формалното
образование,
преквалификација,
дополнителни квалификации и обуки;

180

РЕЗУЛТАТИ
1. 3 сервисни центри се опремени и
пуштени во функција;
2. 3 детски катчиња се опремени и
пуштени во функција;
3. 12 Рома активисти
работата на центрите;

вклучени

во

4. Обезбедена
поддршка
во
199
административни
процедури
за добивање на документи за
идентификација,
здравствено
осигурување,
административни
процедури
за
легализација,
приватизација на змејиштето, пристап
до социјална заштита;

■

Иновативни
старт-уп
претприемништво;

■

Соработка со локална самоуправа за
локалните стратегии;

■

Обуки;

■

Реинтеграција на 500 фамилии и 800
деца во 6 града.

фирми

и

Реализирани оутпути:
Преку 150 родители
Роми и други млади луѓе
учествуваа на тренинг за
основни права, родителство
и родови проблеми одржани
во Куманово, Штип, Кочани,
Велес, Прилеп и Кичево.
Доделени 500 школски
пакети за Ромските деца
од прво одделение во
Куамново, Штип, Кочани,
Велес, Прилеп и Кичево.

5. 118 реодители посетуваа обука за
човекови права;
6. 150 ги посетија детските катчиња;
7. 455 деца добија училишни торби и беа
вклучени во прво одделение;
8. 200 новороденчиња добија пакети;
9. Зголемена свесноста за основните
човекови праа кај 118 родители;
10. Собрани
социо-економски
информации и селектирани учесници
за обуки;
11. 30 мотивациски пакети беа поделени
Годишен извештај 2016

меѓу децата Роми;
12. 180 особи земаа учество на обуки
за
бизнис
план,
маркетинг
и
претприемништбо;
13. 50% зголемување на свесноста за
образованието на возрасни;
14. 69 идентификувани и развиени социоекономски иницијативи и бизнис идеи
за враќање на жителите и мигрантите.

Пристап до правда во Македонија

ПРОЕКТ

Проект: Фоондација Отворено општество Македонија (ФОСМ)
Период на имплементација: 02.01.2016 – 30.06.2017
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ЦЕЛИ
Целта на проектот е да допринесе за подобрување на заштита на човековите права во
земјата преку зајакнување на BPP system и детектирање на слабостите. Во оваа смисла,
проектот ќе ги зајакне граѓанските оргнанизации во полето на бесплатна правна помош,
како и за Законот за бесплатна правна помош.

АКТИВНОСТИ
■

Зајакнување
на
капацитетите
на
граѓанските организации и мерки за
бесплатна правна помош;

■

Регистрација на правни проблеми и
откривање на системски слабости;

■

Правна помош во случај на одбиени
барања за бесплатна правна помош;

■

Координација на мрежата за бесплатна
правна помош;

■

Мониторинг на импелемнтацијата на
Закон за бесплатна правна помош;

■

Мониторинг на предметите во судска
постапка на адвокати кои нудат
бесплатна правна помош;

■

Анализа
на
одлуките
на
Административниот
и
Високиот
административен суд;

■

Развој на парнични стратегии;

■

Зајакнување на свеста кај јавноста во
однос на бесплатната правна помош.

Национален ромски центар

ВИДЛИВОСТ
И ВЛИЈАНИЕ

“Задоволен сум што сме
добар тим, си помагаме
едни на други... Кога
работиме на терен, луѓето
не препознаваат, не
почитуваат. Јас живеам
во ромско малоо и луѓето
редовно ме посетуваат и
ме прашуваат за совет за
решавање на проблемите со
кои се соочуваат.”
Љатиф Демировски,
Сметководител

Над 10.000 конституенти (Роми, претставници од владините институции) беа вклучени и го
поддржаа активностите на НРЦ во текот на 2016 година.
НРЦ обезбеди бесплатна правна помош у услуги, како и правни застапници во повеќе
од 600 административни процедури (легализација на домовите, легализација на имот,
граѓански процедури, пристап до социјални бенефити, итн.). Како резултата на работата
на правниот оддел на НРЦ, преку 50 домови беа легализирани во 2016 година што значеше
минимум половина милион евра кумулативно влијание. Влијанието ќе биде видливо и на
долг рок исто така- ромските фамилии ќе бидат во можност да си го остварат правото за
сопственост и ќе се овозможи простор за соодветни инфраструктурни подобрувања кои
ќе придонесат за пристојни услову за живеење кај Ромите низ земјата.
Како дел од активностите на НРЦ за подобрување и социјална инклузија на Ромите,
организацијата редовно организира активности за подигнување на капацитетите на
членовите на ромската заедница. Како резултата на овие напори, во текот на 2016 НРЦ
обезбеди обуки за преку 70 Роми, мнозинството жени, за започнување на мали бизниси.
Исто така, повеќе од 10 жени Ромки се здобија со сертификати за образование за
возрасни.
Национален ромски центар
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ПРОГРАМ

БУВЕРО КАМП 2016
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Медиа кампот „Буверо 2016“ е програма за
млади девојки Ромки помеѓу 18 и 26 години
од Македонија. Главната цел на обуката
беше да се мотивираат младите Ромки,
преку обуки за новинарство и користење
на нови иновативни техонологии. Обуката
исто така овозможи младите Ромки да
формираат мрежа за комуникација,
поддржувајќи се едни со други во личниот
развој. Обуката беше одржана во август
2016 година. Вкупно 11 девојки беа дел од
Буверо кампот.

“Позитивeн впечаток остави
фактот што младите луѓе
ни пристапуваа со идеја
што може да се направи и
како тоа да придонесе и
по завршување на кампот.
На пример, ти сакаа да
помогнат со организација
и предложија да подготват
филм.”
Ќани Мустафовски,
Финансиски асистент

Обуката беше составена од теоретски инструкции за следните топици: визуелно историско
раскажување, етика во медиумите, идентитет, основи на новинарството, фотографија,
видео снимање и тв едитирање. Дополнително, учесниците имаа можност да ракуваат
со дигитална видео опрема и да снимаат сопствени видеа. Значитилен беше фокусот на
работа во тим за да се зајакне соработката помеѓу учесницците.
Темата на првиот ден во кампот беше “Јас и мојата приказна, култура и пристап до
заедницата.” Учесниците имаа можност д се запознаат и да дискутираат за ромската
Годишен извештај 2016

култура заедно со Ашмет Елезовски, како еден од активистите на нанионално и
меѓународно ниво и Рамо Рушидовски, автор на бажни изданија за историјата на Ромите.
Тие разговараа за важноста на идентитетот како сила за формирање на заедницата. На
крајот од првите две сесси, учесниците добија копија од книгата на Рушидовски “Ромите во
Европа”. Третата сесија беше посветена на предрасудите и стереотипите, водена од Ирфан
Мартез активист и член на НРЦ.
Темата за новинарство беше отворена од страна на Славица Ќурчинска, новинар со
искуство во лакалните медиуми и проекти посветени на ромската заедница. Таа работеше
две сесии со учесниците за тоа како се прават извештаи и се организираат интервјуа.
Во рамките на медиа кампот Буверо 2016, девојките Ромки подготвија три видео стории кои
беа прикажани пред публиката.

“Живот” е биографски филм за ромскиот пејач Ерџан
Амети, приказна исполнета со многу спомени и музика.
Сценарио и реализација: Атиџе Јумеровска, Шазедина
Медиќ, Мејрема Касум и Синела Демирова под менторство
на Ашмет Елезовски.

“Ромска софра” е видео сторија за традиционалната
ромска кујна, претставувајќи ги вештините и страста на
подгоовка на храна, важност и културна вредност. Автори
на филмот се: Фејме Мустафовска, Сабина Фета и сафет
Асановска, под менторство на Славица Ќурчинска.

“Сенки на животни стории” е креативен документарец за 4
женски стории кои привлекоа големо вниани за време на
прикажувањето. Автори на видеото се: Мелиса Фејзулова,
Мејрема Демировска и Јенита Адилова, под менторство на
Ирфан Мартез.

Национален ромски центар

41

ЕДНО МАГАЗИН
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ЕДНО МАГАЗИНОТ е единствениот
медоум во Македонија фокусиран нa
правата на Ромите, како и на правата на
другите групи кои живеат под ризик за
социјална исклученост, сиромаштија и
маргинализираност.
Едно магазинот беше основан во 2008
како едномесечен магазин фокусиран на
образованието, а финансиски поддржан
од Roma Education Fund од Будимпешта.
Низ годините, магазинот го зголеми
фокусот и на области од здравството,
вработувањето, и домувањето, како
најпроблематични работи кои имаат
влијание врз квалитетот на животот на
најранливите категории на граѓани во
нашето општество.
Како
резултат
на
напорите
на
издавачкиот одбор и соработниците на
Едно, магазинот се бори да се чуе гласот
на обесправените, да обезбеди пристап
до информации и до ромската заедница,
да ги потсети властите за прифатените
одговорности, да биде алатка за
подобрување на застапувањето, да
помогне за потранспарентно и отворено
донесување на одлуки и креатори на
национални и локални политики и да го
подигне квалитетот на известувањето
за реалните проблеми на Ромите и
останатите ранливи групи на граѓани во
земјата.
Магазинот
се
објавува
еднаш
месечно, во електронска форма и
е достабен на следната веб страна:
www.ednomagazine.com , како и на
социјалните мрежи (Facebook). 6
изданија на магазинот беа објавени во
2016 година.

Годишен извештај 2016

АНЕКС
Посети на веб страната за 2016
Единечни
посети

Први посети

Повратни
посети

Вкупно

20,559

8,660

5,675

2,985

Месечен просек

1,714

722

473

249

Прегледи

Единечни
посети

Први посети

Повртатни
посети

декември 2016

1,323

605

390

215

ноември 2016

2,272

1,019

601

418

октомври 2016

2,090

954

588

366

септември 2016

2,557

1,035

660

375

август 2016

1,878

792

504

288

јули 2016

2,276

964

567

397

јуни 2016

1,898

857

546

311

мај 2016

2,045

754

531

223

април 2016

1,410

630

481

149

март 2016

1,030

309

220

89

февруари 2016

1,611

659

518

141

169

82

69

13

јануари 2016
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АНЕКС

НРЦ во медиумите
44

Дата на
емитување

Тип и ниво на
медиум

Име на
медиум

Наслов на
материјалот

Тип на материјалот

11.12.2016

Национална ТВ

ТВ 21

Целодневна мисија
за изборниот
процес

Дебата

10.09.2016

Национална ТВ

РТК Косово

24.01.2016

Локална ТВ

K3 Телевизија

03.10.2016

Национално радио

Канксура
Радио

Интервју

МТВ 1

Вести

Промоција на
кампањата
“Мој глас, моја
одговорност”

Вести

Промоција на
кампањата
“Мој глас, моја
одговорност””

Вести

Промоција на
кампањата
“Мој глас, моја
одговорност”

Вести

Промоција на
кампањата
“Мој глас, моја
одговорност”

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

07.11.2016

Годишен извештај 2016

Национална ТВ

Национална ТВ

Национална ТВ

Национална ТВ

Канал 5

24 Телевизија

ТВ 21

Интервју
Триаголник

Јубилеј
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Финансирано од програмата
„Европа за граѓаните“
на Европската Унија

НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР

НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР
ул. „Доне Божинов“ 11/5, 1300 Куманово, Р. Македонија
тел/факс: 031 427 558

info@nationalromacentrum.org

www.nationalromacentrum.org

ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ
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