1

Издавач
Национален ромски центар
Адреса на издавачот
Национален ромски центар
„Доне Божинов“ 11/5
1300 Куманово
Република Македонија
Тел/факс: 031 427 558
e-mail: info@nationalromacentrum.org
www.nationalromacentrum.org
Претседател
Ашмет Елезовски

Фотографии
Фотоархива на НРЦ

Одговорен уредник
Славица Ќурчинска

Илустрација
Ќани Мустафовски

Графички дизајн
Дејан Џингарски

2

4 - 5		
6 - 7		
8 - 11
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
		
		
21 - 22
		
23 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32
		
33 - 34
35 - 36
37 - 38
39 - 40
41 - 42
43 - 44
45 - 46
47 - 48
49 - 50

3

визија и мисија
цели и методи
вовед
институционална поддршка
вклучување и продолжување на образовниот процес
здравствени нееднаквости кон жените Ромки
добар почеток
поддршка на здруженија за регистрирање во регистарот на
овластени здруженија на граѓаните за давање на претходна
правна помош
подигање на свеста за значењето на пописот за Ромите во
Македонија
легализација на ромските домови – Македонија, прва фаза
легализација на домувањето на Роми
регистрација на Роми без документи
правен идентитет на Ромите
промоција на социјалната инклузија на млади од
маргинализирани рурални заедници
магазин „едно“
Роми во европски градови (фаза 1)
НЕ за училиштата со посебни потреби на децата Роми
„другарчиња“ - стрип
следи го змејот
ФАРЕ – недела на борба против расизмот
персонал по програми
ревизорско мислење
финансиски извештај
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Здружението на граѓани „Национален ромски центар” (НРЦ) е професионална, непрофитна
организација за промоција и заштита на човековите права на граѓаните во Република Македонија.
Визија на НРЦ е интегративно и толерантно општество, образовани Роми, просперитет и благосостојба,
еднаков пристап до правата за сите и подобрување на квалитетот на животот на целната група. Визијата
на НРЦ се базира на универзалните стандарди и практики на граѓанско општество.
Мисија на НРЦ е да дејствува како препознатлив актер во креирање на јавни политики, како застапник
за овозможување на еднаков пристап до правата на сите и промотор при примена на европски
вредности, преку директно теренско делување, истражувања, јавни дебати и иницијативи за промени
на легислативи.
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Долгорочни цели на НРЦ се:
• Промоција на човековите права, залагање за доследност во принципот на владеење на правото
во сите домени на општеството.
• Заложби за правична застапеност на припадници на ромската зaедница во структурите на
системот.
• Залагање за ефективно анти-дискриминационо законодавство, имплементирање на
меѓународните стандарди и инструменти за заштита.
• Мониторинг и информирање за степенот на почитување на човековите права во Република
Македонија, организирање кампањи против дискриминација, расизам, ксенофобија и
сегрегација.
• Бесплатна правна помош за социјално загрозените граѓани, без оглед на етничка припадност,
во Куманово, Крива Паланка и Кратово.
• Поттикнување објективно информирање кај медиумите за состојбата на човековите права и
слободи, со посебен акцент на ромската заедница.
• Поголем опфат на Ромите во македонскиот образовен систем, намалување на неписменоста кај
Ромите во соработка со државни институции и ромското население, подобрување на успехот
на ромските ученици во основното образование во соработка со училиштата во 15 градови во
Македонија.
• Застапување за (1) прогресивна реализација на правото на здравје; (2) навремени и квалитетни
услуги за Ромките.
• Подигање на здравствената свест и информирање за користа од здравствените услуги на
Ромките.
• Подигање на свеста за значењето на здравјето во ромските семејства.
• Пружање правна помош за легализација на градби во ромските населби во Куманово.
• Застапување за мапирање на ромските населби во 15 градови во Македонија.
Методи на работа на НРЦ:
• Теренска работа
• Истражувања
• Застапување
• Консултантски услуги
• Обуки
• Информирање
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Многу акција, многу планови, реакции, деноноќни
вложувања, дискусии без крај и такви со крај,
борби, падови, порази, но и резултати и победи.
Ваква за Националниот ромски центар (НРЦ)
беше 2011 година, кога ќе се завртам наназад и
ќе направам една ретроспектива на настаните низ
оваа година. А, често го правам тоа. Често се вртам
назад за да можам да измерам каде сме биле,
каде сме сега и каде треба да одиме. Верувам дека

и многумина од вас во текот на минатата година
се соочиле со исти или слични ситуации (во однос
на тежината, предизвиците, разочарувањата,
среќата и славењата). Но, мислам дека е редно
поддржувачите, старите и новите пријатели на
НРЦ да ги потсетам, а воедно и јас да се потсетам
со што како организација, како тим, како семејство
сме се соочувале во текот на 2011 година.

Во текот на цела 2011 година работевме на
терен. Планиравме и реализиравме активности
како повеќе време да поминеме во ромската
заедница, што повеќе да бидеме меѓу Ромите.
Така, не само што нивните проблеми станаа и
наши и одблиску го следевме нивниот живот
и вистинските предизвици што тој ги носи и се

трудевме да најдеме соодветни решенија, туку
бевме и сервис, овозможувачи на информации
како за локални, така и за промени, решенија
одлуки на национално ниво. Сите законски
промени кои директно се однесуваа и имаа
влијание на ромската заедница се трудевме да
бидат запазени и почитувани.

Присутноста помеѓу Ромите ни даде само поголема
самодоверба дека сме на добар пат со нашите
активности. Тоа пак, ни даде поголема храброст да
се вложиме повеќе во напорите да дејствуваме и
влијаеме на агендите на локалните и централните
креатори на политики за подобрување на условите
за живот кај Ромите. А, вложувавме напори и се
залагавме за надминување на ромскиот проблем
и во агендите на институциите за кои сметаме
дека имаат можност и моќ да ги сменат работите.

Од таквите заложби нема да се откажеме ниту
оваа година. Напротив. Ќе го засилиме влијанието
и напорите да се пробиеме прво до свеста на
креаторите на политиките, а потоа до самите
институции, како и до тие што раководат со нив.
Без разлика на политичката, националната или
религиската припадност. Време е да се дискутира
за ромското прашање. Време е да се работи на
добивање одговор!

Вакви напори не водевме само на домашен терен.
НРЦ учествуваше на создавањето на европската
платформа за Ромите. И тоа со конкретен предлог
и конкретно барање – поголема транспарентност
на процесите и како се трошат парите наменети
за Ромите низ Европа. Предложивме парите
за активности насочени кон подобрување на
условите за живот на Ромите да бидат партерски
и рамноправно поделени – половина за
организациите што работат за Ромите, половина
за администрацијата што работи на проектите
за Роми. Борбата против генерализирањето,

стереотипизацијата, предрасудите, ширењето
омраза, посебно во Европа како и обидите да се
надминат тие за мене и за НРЦ апсурди во денешно
време, исто така беше клучна точка во нашата
агенда. Иако постои скриена дискриминација
и предрасури кон Ромите, среќни сме што
Македонија не се соочи со стравичниот антициганизам кој беше присутен во дел од европските
земји. Добро е што со нашиот активизам имаме
мал придонес таа омраза да не се прелее и во
Македонија.
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Поттикнати од таквите лекции, НРЦ со помош
на Француската и Норвешката амбасада
во Република Македонија создаде простор
за претставување на животот на Ромите,
презентирање на нивните проблеми, но и
простор за нивно решавање. Со помош на
магазинот ЕДНО, им дадовме и им даваме

простор на сите маргинализирани групи
во земјава, на сите Роми и не-Роми да ги
искажат својот став, да го изнесат својот
проблем, а сите заедно да најдеме решение.
Магазинот ЕДНО е нашиот одговор за
борбата
против
дискриминацијата,
предрасудите и стереотипите.

Но, не застанавме тука. Горди сме што во 2011
година силите конечно ги сконцентриравме
на најгорливото прашање кај Ромите –
домувањето. Први на Балканот и меѓу
земјите учеснички во Декадата ја почнавме
акцијата Ромите да си ги легализираат
своите домови. Погледот во очите кога ќе
сфатат дека ќе добијат имотен лист со нивно
право на сопственост е непроценливо за
нас! Тоа е доволен поттик да продолжиме
со оваа активност и следните години.
Горди сме што во 2011 година успеавме да
почнеме дискусија за здравствениот систем
од една страна и жените Ромки од друга.
Горди сме што кон крајот на 2011 година, со
помош на Open Society Initiatives почнавме
со истражување за тоа до каде се и како се
остваруваат процесите зацртани во Декадата
на Ромите. Тоа истражување треба да даде

пресек на состојбите во сите четири столба
на овој значаен процес за вклученост на
Ромите. Горди сме што во минатата година
се боревме за зачувување на ромската
историја, култура и јазик. Што успешно ја
спроведовме кампањата за подигнување
на свеста кај Ромите за пописот. Иако тој
неуспешно заврши така како што заврши.
Но, може да кажам дека сме подготвени
доколку наскоро се организира нов. Тој
предизвик е обележан како успешен во
нашиот дневник на активности. НРЦ е познат
по акциите за образованието на Ромите во
Македонија. Тоа досега сме го покажале и
докажале. Континуирано се работи на овој
процес и од година во година активностите
само се надградуваат. Уште многу ќе чуете
за ова од нас!

Величината на еден човек, на еден тим и
на една организација не се пофалбите, туку
делата, но и признанијата за неуспесите.
Така, мора да си погледнеме в очи и да
признаеме дека во 2011 година не успеавме
да создадеме економска програма која
ќе им помогне на Ромите, особено на
младите работоспособни Роми да добијат

рамноправен пристап на пазарот на труд во
Македонија. Овој проблем е само уште една
планина со своја тежина. Со иста тежина
како и домувањето. Но, штом почнавме да
се носиме со тежината со домувањето, ми
дава надеж дека во скора иднина ќе може
на нашиот грб да ја качиме и тежината за
вработувањето.
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Она што како поука го извлеков во 2011 година
е тоа што не е проблем во Македонија да бидеш
ранлива група ако проблемот е само од политичка
природа. Ако си со едни, проблемот ќе биде
решен, ако си со другите, веројатно ќе треба да
се чека кога тие ќе дојдат на власт. Не! Ранливите
имаат горливи проблеми за чии решенија нема
време за чекање, а уште помалку простор за
политичка милост, без разлика кој е на власт. Секој
проблем е решлив. Треба волја, совест, свест и
човечко разбирање. Најниската социјална помош
е околу 2.000 денари. За едни тоа треба да биде
месечен буџет. За други, тоа е еден ручек или
едночасовно пазарување во продавница. Треба
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ли ова да не замисли? Апсолутно! Она што научив
во 2011 година е тоа што луѓето не престануваат
да ме изненадуваат. Годините наназад ни велеа да
ги градиме и зајакнуваме капацитетите, внатре во
самата организација. Тоа и го сторивме. Може да
се пофалам со високопрофесионален тим кој е на
нивото на сите задачи и активности што ги имаме
поставено како приоритети. Се прашувам, кога
тоа е така, зошто треба да се борам за опстанок?
Пишувам за 2011 година, а веќе сме во 2012.
Што е добар знак дека сме тука, дека сме борци,
дека сме одговориле на предизвикот, дека сме
подготвени за нови.
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Име на проектот: Институционална поддршка
Грант период: 1 јуни 2011 – 1 јуни 2012
Износ на грантот: 24.580 американски долари
Донатор: Канцеларија за ромски иницијативи - Будимпешта
Мисија на проектот:
Да се поддржи Национален ромски центар за зголемување на капацитетите на персоналот кој
ги дизајнира и имплементира проектите на здружението. НРЦ е професионално, граѓанско и
непрофитно здружение формирано во 2005 година, за промоција и заштита на човековите права
на граѓаните на Република Македонија.
Цели на проектот:
• Целта на НРЦ е да се залага за надминување на локални, национални и интернационални
потешкотии и бариери со кои се соочуваат Ромите и да продолжи да ги унапредува
активностите во корист на Ромите во Македонија.
• Задачата на НРЦ е да биде ромски глас во институциите на национално и интернационално
ниво и да промовира еднакво учество на Ромите во општеството.
• НРЦ од почетокот на ромската Декада работи на активности што се директно поврзани со
Декадата. Активностите на НРЦ кои се однесуваат на застапување, бесплатна правна помош,
здравје, образование, лична документација се дел од процесот на Декадата.
Резултати:
• Зајакнати технички капацитети (отворени две канцеларии).
• Дополнување на човечки ресурси (ангажирани 36 лица).
• НРЦ има персонал кој се разви во професионални и стручни работници во нивните области.
• НРЦ е видлив во својата работа.
• Соработува со владините институции (Министерството за образование и наука,
Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за
надворешни работи).
• Врши обработка и дистрибуција на информации и податоци до граѓанскиот сектор и
пошироката јавност.
• Дистрибуира информации во ромската заедница на локално ниво.
• Гради база на податоци значајна за креирање на политики за решавање на тековни проблеми.
• Учествува во меѓународни конференции, семинари, обуки.
• Остварува контакти со меѓународни институции, како и странски амбасади за подготовка на
анализи и извештаи.
• Одржува партнерства со други невладини организации (локални, национални и меѓународни),
а во исто време активно гради нови.
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Име на проектот: Вклучување и продолжување на образовниот процес
Грант период: 1 јануари 2011 – 1 јануари 2012
Износ на грантот: 80.670 евра
Донатор: Ромски образовен фонд
Мисија на проектот:
Целосна инклузија на ромските деца во редовно основно образование преку (а) подобар пристап
до квалитетно образование за ромските ученици и (б) минимизирање или елиминирање на
нивото на отпишување на ромските ученици.
Цели на проектот:
• Да се зголеми стапката на запишување на ромските деца во прво одделение.
• Да се намали стапката на отпишување на ромските ученици со фокус на прво одделение,
најблиску до стапката на отпишување кај неромските деца.
• Да се зголеми присуството на Ромските ученици најблиску до стапката на присуство кај
неромските ученици.
• Да се подобрат школските постигања за целните ученици од прво одделение во 4 локалитети.
• Да се создаде стратешки документ за вклучување на медијаторите во образовниот процес.
• Да се зголеми инволвирањето на Ромските родители, деца, лидери и активисти во
образовниот процес и училишниот живот.
Проектот се имплементираше во (1) Куманово, (2) Општина Гази Баба (Скопје), (3) Прилеп и (4) Штип.
Резултати:
• 8 медијатори работеа како линк помеѓу ромските семејства, училиштата и локалните
самоуправи.
• Работна група во состав на МОН изработи Стратешки документ за вклучување на медијаторите
во образовниот процес на Република Македонија.
• 142 ученици од 4 општини учествуваа на дополнителни часови со медијаторите.
• Редовноста и успехот на 550 ученици од прво, второ и трето одделение беше мониториран.
• Остваривме соработка со 7 училишта.
• Разменувавме информации со 4 општини и 4 образовни советници.
• Медијаторите реализираа 2849 посети на ромски семејства заради размена на информации за
образованието на нивните деца.
• Родителите позитивно ги прифатија медијаторите.
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Име на проектот: „Здравствени нееднаквости кон жените Ромки”
Грант период: 15 декември 2010 – 15 декември 2011
Износ на грантот: 40.900 американски долари
Донатор: Ромска здравствена програма – ФОО, Будимпешта и Иницијатива за одговорност и следење на
здравството – ФОО, Њујорк
Мисија на проектот:
Да се согледа и анализира правото на пристап и достапност на здавствени услуги од финансиски,
информативен и транспарентен аспект, како и испорака на услугите кои ќе се спроведуваат во корист на
жените Ромки врз основа на нивните основни човекови права, во поглед на остварување на здравствената
заштита со посебен акцент на репродуктивното здравје.
Цели на проектот:
• Да се следат здравствените политики и нивното спроведување со акцент на услугите кон ромските жени.
• Да се застапува за еднакви права за репродуктивно здравје.
• Да се завршат 100 случаи (лични документи) за ромските жени во 5 градови во Македонија.
Резултати:
• Реализирани се 10 фокус групи во 5 градови во Р.М. (Куманово, Крива Паланка, Штип, Кочани и Битола)
преку кои се соберени податоци за пристапот кон услугите и искуствата на жените Ромки за време на
преднаталниот и наталниот период.
• Направени се 25 интервјуа со претставници од: Министерството за правда, гинеколози и акушери од
болниците во 5 градови, Институтот за јавно здравје, Центрите за јавно здравје, Управа за водење на
матични книги, Министерство за внатрешни работи преку кои е направена база за споредба на
• податоци и реална слика на проблемот.
• Подготвен стратешки документ за натална грижа кон ромските жени со цел за ефективни и одржливи
политики и иницијативи за репродуктивното здравје и натална грижа.
• Остварени 5 средби со претставници од Министерството за здравство, поднесено барање за
• формирање на работна група во рамките на М.З која ќе го промовира здравјето на Ромите.
• Остварени средби со претставници од Министерството за правда со цел да се подигне свеста кај
институциите, со цел да се донесат нови прописи за да се обезбеди бесплатен извод на родени при
запишувањето.
• Публикуван е извештај од фокус групите кој содржи квалитативни податоци и конкретни препораки
за подобрување на пристапот до здравствени услуги и предизвиците со кои се соочуваат Ромките во
репродуктивен период
• Публикувано е резиме и препораки за применети политики за намалување на здравствените
нееднаквости во антенаталната и постнаталната грижа кон Ромките во Р.М.
• Напишан е извештај во сенка по основ на извештајот на ОН Комитетот за економски, социјални и
културни права, со цел да се постават правата на Ромите во јавната политичка агенда во Р.М.
• Завршени 100 здравствени книшки, 13 уписи во матична книга на родени, 95 изводи на родени, 81
• лични карти, 18 државјанства, 11 објави во службен весник, 1 извод на венчани и 1 извод на умрени .
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Име на проектот: Добар почеток
Грант период: 1 јуни 2010 – 1 јуни 2012
Износ на грантот: 21.380 евра
Донатор: Европска Комисија и Ромски образовен фонд
Мисија на проектот:
Европскиот Парламент го лансираше проектот „Добар почеток“ во јуни 2010, како дел од 3 ЕУ ромски
пилот проекти, со финансиска поддршка од Европската Комисија (DGREGIO). Проектот се реализира
во 16 локалитети во четири земји (Словачка, Романија, Македонија и Унгарија). Преку проектот
директно се засегнати преку 4000 Роми и не-Роми и нивните родители или старатели, преку метод на
интервенција во развојните активности во ран детски развој.
Цели на проектот:
Целта на „Добар почеток“ програмата е (1) да се зголеми пристапот до квалитетно образование и
грижа во рано детство за ромски деца и (2) развивање во рано детство за ромски деца со цел да се
зголеми нивната школска подготвеност и последователните животни можности.
НРЦ во проектот „Добар почеток“ ја има улогата на логистички поддржувач и организатор на настаните.
Резултати:
• Организиран тренинг за воспитувачи и негувателки од градинките од Шуто Оризари, Виница,
Црник и Тработивиште. На тренингот „Образование за социјална правда“ присуствуваа 22
учеснички кои беа обучени за разгледување и разбирање на туѓите реалности, како и вреднување
на различности и создавање сојузници.
• Организирани се два тренинга за медијаторите кои се ангажирани во рамките на проектот.
Првиот тренинг се одржа во периодот од 14 до 16 октомври. Вториот тренинг беше организиран
во периодот од 2 до 5 декември. И на двата тренинга учествуваа 11 медијатори од Шуто оризари,
Виница, Црник и Тработивиште. Тренерите беа ангажирани од Фондацијата „Чекор по чекор“.
• Одржана Локална конференција „Идни чекори - од пилот проект кон оддржливи искуства од
Македонија“ на која присуствуваа претставници од Владата на Р.М., претставници од општинитепартнери во проектот, градинки, Министерство за труд и социјална политика, Фондација „Чекор по
чекор“, новинари и невладини организации.
• Организирана национална конференција „Добар Почеток – проширување на резултатите“ на
која присуствуваа претставници од Светската банка, Амбасади, Министерство за труд и социјална
политика, општини, градинки, новинари, фондации и невладини организации. Целта на
конференцијата беше да се прошират резултатите од проектот во земјите на имплементација и да
се изврши истражување за идните чекори во проектот.
• НРЦ во соработка со Фондацијата „Чекор по чекор“ и Амбрела подготви две брошури (за
имунизација и лични документи, како и педагошки информативен материјал за родителите).
Материјалите беа подготвени на македонски и на ромски јазик. Брошурите се дистрибуирани во
соработка со партнерските организации Амбрела и Кхам.
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Име на проектот: Поддршка на здруженија за регистрирање во Регистарот на овластени здруженија
на граѓаните за давање на претходна правна помош
Грант период: 1 април 2011 – 31 декември 2012
Износ на грантот: 797.150 денари
Донатор: Фондација отворено општество - Македонија
Мисија на проектот:
Зајакнување на капацитетот на здружението во процесот на давањето на бесплатната правна
помош, како и идентификација на слабостите и проблемите во спроведувањето на законот.
Промовирање на правото на бесплатна правна помош и начелото на еднаквиот пристап до
правда.
Цели на проектот:
Секојдневно пружање на претходна правна помош на граѓаните и сервисирање на нивните
потреби во делот на општите правни информации, иницијалните совети за користењето на
правото за бесплатна правна помош, како и комплетирањето на барањата за бесплатна правна
помош.
Резултати:
• Почнувајќи од месец јуни 2011 па заклучно со месец мај 2012 година пружи 511 општи правни
информации, 14 иницијални совети за користење на правото на бесплатна правна помош,
поднесе и комплетираше 9 барања за бесплатна правна помош.
• Зајакнати капацитети на здружението, ефикасно пружање на бесплатната правна помош на
потенцијалните корисници.
• Идентификација на слабостите во имплементација на законот.
• Следење и утврдување на правната практика во областа на бесплатната правна помош, преку
искуственото спознание од конкретните случаи на бесплатна правна помош.
• Запознавање на граѓаните со правото на бесплатна правна помош, ефективно остварување на
правна помош, согласно начелото на еднаков пристап до правда.
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Име на проектот: Подигање на свеста за значењето на пописот за Ромите во Македонија
Грант период: 3 март 2011 – 31 август 2011
Износ на грантот: 14.900 американски долари
Донатор: Канцеларија за ромски иницијативи - Будимпешта
Мисија на проектот:
Идејата на проектот беше да се одрази фактичката ситуација на Ромите во Македонија и да се
елиминира разликата помеѓу податоците од пописот и фактичкиот број на припадниците на
ромската заедница, декларирани и официјално признати како Роми. Македонскиот државен
систем гарантира правична застапеност на сите заедници кои живеат во Македонија врз основа на
нивните официјални бројки и етничката припадност.
Цели на проектот:
Целта на Националниот ромски центар, заедно со НВО ЛИЛ и Иницијатива за социјална
промена (ИнСоК), по повод пописот во 2011 година, беше да се организира кампања за попис за
Ромите кои живеат во Македонија. Проектот имаше за цел да ги охрабри и мотивира граѓаните
од ромската етничка и верска припадност во однос на пописот. НРЦ работеше во Источна
Македонија во повеќе од 25 градови каде што живеат поголем број Роми.
Резултати:
• Беа вклучени 39 активисти, ги посетивме ромските населби во околу 20 градови во Источна
Македонија и успевме да информираме група од над 50 000 луѓе Роми и не Роми.
• Беше организирана кампања под мотото „Роми сме! Горди сме! На тоа што сме!“
• 39 локални ромски мотиватори ангажирани во кампањата за пописот пополнија 395
прашалници во 15 градови (Куманово, Струмица, Прилеп, Кочани, Штип, Берово, Кавадарци,
Велес, Делчево, Радовиш, Пехчево, Крива Паланка, Кратово, Виница, Пробиштип) . Податоците
се употребени за изработка на анализа за заклучоците од активноста, и воедно требаше да
бидат споредени со официјалните податоци од пописот. Но, пописниот процес беше прекинат
и резултатите ќе бидат употребени за следниот попис.
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Име на проектот: Легализација на Ромските домови – Македонија, прва фаза
Грант период: август 2011 – септември 2011
Износ на грантот: 28.425 евра
Донатор: ФООМ преку Ургентниот Фонд и ФОО/Ромски иницијативи
Мисија на проектот:
Зголемен процент на легализирани домови во Република Македонија.
Цели на проектот:
Задачата на НРЦ е да биде ромски глас во институциите на национално и интернационално ниво
и да промовира еднакво учество на Ромите во општеството.
Специфична цел:
• Зголемен број на барањата за легализација во 5 општини: Шуто Оризари (Скопје), Куманово,
Кочани, Прилеп, Тетово, Штип.
• Зголемена свест за легализација во 12 општини: Чаир, Карпош, Кисела Вода, Гази Баба, Ѓорче
Петров, Илинден, Шуто Оризари, Куманово, Кочани, Прилеп, Тетово и Штип.
Резултати:
• 2,586 потполнети прашалници од 13 општини во Македонија.
• 1,519 поднесени барања и започнати административни процедури за легализација во 6 целни
градови.
• Дистрибуција на 15 000 брошури за легализирачката процедура „Прирачник за легализирање
на домови” во ромски населби во 12 општини.
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Име на проектот: Легализација на домувањето на Роми
Грант период: февруари 2012 – февруари 2015
Износ на грантот: 184.599 евра
Донатор: ФООМ преку Ургентниот Фонд и ФОО/Ромски иницијативи
Мисија на проектот:
Зголемен процент на легализирани домови во Република Македонија.
Цели на проектот:
Цел на проектот е легализација на оптимален број поднесени барања за легализација од страна
на ромската заедница во 6 општини во рамки на проектот Легализација на ромско домување
Македонија Фаза 1.
Резултати:
• Обучен тим на НРЦ и на Ресурсниот Центар за имплементација на втората фаза од проектот.
• Обучени теренски фацилитатори за работа во втората фаза од проектот.
• Опремен Ресурсен Центар.
• Пополнети прашалници од страна на 7 истражувачи во 6 општини за 1,519 подносители на
барања.
• Изработен софтвер за електронска евиденција.
• Бесплатна телефонска линија за легализација.
• Ефективно водење на постапки и електронска евиденција (до јули 2012 обработени се 881
случаи со сета потребна документација).
• Организирани средби со локални самоуправи, организирани средби со сите надлежни органи
и субјекти за успешно спроведување на Законот.
• Правна, административна помош за 1,519 поднесени барања за легализација (до јули 2012
понудена е помош на 120 подносители).
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Име на проектот: Регистрација на Роми без документи
Грант период: 31 декември 2010 – 30 октомври 2011
Износ на грантот: 19.500 американски долари
Донатор: Институт отворено општество - Будимпешта
Цели на проектот:
Целта на проектот е да се организира кампања „Волја, Одлука, Компромис“ за регистрација на
Ромите без лични документи, да се подигне свеста за значењето на документацијата и да се
застапува за надминување на проблемот со документацијата.
Резултати:
• 158 Роми добија лични документи (34 изводи на родени, 21 државјанство, 12 здравствени
книшки, 91 лична карта), а многу поголем број Роми беа информирани за граѓанските
процедури за регистрација и за лични документи. Ромите беа информирани преку брошури и
директни посети на терен во ромските маали.
• Заедно со процесот на регистрација, НРЦ помогна со давање правни совети на граѓаните како
да аплицираат за социјална заштита и здравствено осигурување.
• Формирани се мобилни тимови за посети на ромските населби за време на кампањата. Тие
обезбедија дополнителна поддршка на жителите и организираа јавни расправи заедно со НРЦ
персоналот и со експерти за административни процедури за лична регистрација.
• НРЦ ги спроведе активностите во Скопје (освен општината Шуто Оризари), Виница, Крива
Паланка, Куманово, Штип, Тетово, Гостивар, Прилеп, Велес, Кочани, Кавадарци и Битола.
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Име на проектот: Правен идентитет за Ромите
Грант период: 1 ноември 2011 – 1 ноември 2012
Износ на грантот: 18.850 американски долари
Донатор: Институт отворено општество - Будимпешта
Цел на проектот:
Целта на проектот е да се обезбеди поддршка во процедурите за уредување на граѓански статус
на Ромите во Република Македонија.
Конкретни цели на проектот:
• Да се започнат постапки за уредување на граѓански статус на Ромите без идентитет и лични
документи;
• Да се подигне свесноста помеѓу ромската популација за значењето на лични документи и да
се изградат односите помеѓу заедницата и институциите;
• Да се подигне институционална одговорност во име на Ромите без идентитет и лични
документи;
• Да се поттикнат Ромите да уживаат човекови права гарантирани со домашно и меѓународно
законодавство;
• Да се подигне свеста во јавноста за проблемите кои произлегуваат од непоседување на лична
документација.
Резултати:
ͳͳ 150 Роми добија лични документи, а многу поголем број Роми беа информирани за
граѓанските процедури за регистрација и за лични документи. Ромите беа информирани преку
брошури и директни посети на терен во ромските маали.
ͳͳ Во овој период беа довршени и 3 постапки за упис во МКР и уредување на граѓански статус на
полнолетни лица кои иако родени на територија на Р.М никогаш до сега не биле евидентирани
и не поседувале никаков личен документ.
ͳͳ Заедно со процесот на регистрација, НРЦ помогна со давање правни совети на граѓаните како
да го остварат своите права во областа на социјална заштита и здравствено осигурување.
ͳͳ Формирани се мобилни тимови за посети на ромските населби за време на кампањата. Тие
обезбедија дополнителна поддршка на жителите и организираа јавни расправи заедно со НРЦ
персоналот и со експерти за административни процедури за лична регистрација.
ͳͳ НРЦ ги спроведе активностите во Куманово, и по потреба и во други градови во Република
Македонија (Штип, Кочани, Прилеп, Кичево, Кочани, Скопје).
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Име на проектот: Промоција на социјалната инклузија на млади од маргинализирани рурални
заедници
Грант период: 1 октомври 2011 – 30 септември 2013
Износ на грантот: 346.250 денари
Донатор: Европска Комисија
Партнери во проектот: Амалипе – Бугарија и Про Европа - Романија
Мисија на проектот:
Проектот е насочен кон развој, тестирање и оценување на општествено оригинален пристап
за борба против социјалното исклучување на младите луѓе во рурални заедници во Бугарија,
Романија и Македонија со посебно внимание на младите луѓе од маргинализираните ромски
заедници. Проектот претпоставува дека причини за социјално исклучување не се само
сиромаштијата и недостигот на демократски традиции, но исто така и отсуството на социјални
структури во рамките на локалните заедници. Проектот промовира развој на Центри за поддршка
во заедница и други оригинални форми на социјални услуги во маргинализирани рурални ромски
заедници. Во рамките на проектот ќе бидат основани и методолошки поддржани 4 центри за
поддршка во заедница во Бугарија, 1 во Романија и 1 во Македонија.
Цели на проектот:
Општата цел на проектот е борба против социјално исклучување на млади луѓе од
маргинализирани ромски рурални заедници во Бугарија, Романија и Македонија преку
развивање и тестирање на оригинални социјални услуги во заедниците.
Проектот има три конкретни цели:
• Основање и тестирање на Центри за поддршка во заедница како рамка за оригинални
социјални услуги во заедниците за социјално вклучување на младите од ромските рурални
заедници.
• Мерење на ефектот на основаните Центри за поддршка во заедница во зацврстувањето на
активно учество и надминувањето на социјално исклучување во руралните заедници.
• Обезбедување на одржливост и поширока примена на моделот воспоставен на национално
ниво (Бугарија, Романија и Македонија) и на европско ниво.
Резултати:
• Основан Центар за поддршка во заедницата со основна цел да придонесе кон социјалното
вклучување на младите од ромската рурална заедница во н.м. Миладиновци, општина
Илинден.
• Изработена анализа за структурата на ромското население во н.м. Миладиновци.
• Организирани едукативни средби со младите од руралната ромска заедница.
• Организиран фудбалски турнир како промотивен настан во заедницата.
• Организирана обука за зајакнување на капацитетите на младите за нивно пријавување на
пазарот на трудот.
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Име на проектот: Магазин „Едно“
Грант период: 01 декември 2011 – 30 јуни 2012
Износ на грантот: 10.000 евра
Донатор: Амбасада на Република Франција и Амбасада на Кралството Норвешка
Мисија на проектот:
ЕДНО делува со цел да им даде глас на сите обесправени; за да се овозможи пристап на
информации од и до ромската заедница; да се потсетат властите на превземените обврски; да се
притиснат кога е потребно за да бидат поефикасни, потранспарентни и поотворени за дијалог; да
се подигне квалитетот во известувањето за вистинските проблеми со кои се соочуваат Ромите, а и
сите други граѓани во државава.
ЕДНО е присутно во македонскиот медиумски простор, како единствен медиум фокусиран
на правата на Ромите, на сите маргинализирани групи, на сите заедници без разлика на
националноста, вероисповеста, политичката припадност. Пред се, на почитувањето на човековите
права генерално.
Цели на проектот:
Да се создаде свесност во ранливите групи за нивните права како малцинства како и да се
изгради толеранција, разбирање и нивно прифаќање кај сите заедници во Македонија.
Резултати:
• Зголемена ефикасност на граѓанското општество преку зголемена изложеност на активностите
на НВО во однос на човековите права, граѓанските права, анти-дискриминацијата и
подобрувањето на квалитетот на животот.
• Истакнати специфични случаи на повреди и проблеми со цел да се сврти вниманието на
јавноста и да се овозможи нивно решавање.
• Презентирани конкретни позитивни случаи на дела и достигнувања овозможени преку
антидискриминациски движења со цел да се зголеми разбирањето меѓу различните етнички
групи.
• Зголемена ефикасност на медиумите со презентирање нови форми на медиумско известување
и нови форми на медиумско делување.
• Зголемена свест за значењето на образованието меѓу маргинализираните групи.
• Претставени различни културни активности, како можни форми на изразување и на антидискриминаторски дејства.
• Информирана ромска заедница и сите други маргинализирани заедници во врска со
државните закони, можностите како тие можат да го подобрат нивниот живот и нивниот
животен стандард.
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Име на проектот: „Роми во европски градови“ (Фаза 1)
Грант период: 01.12.2011 – 30.04.2012
Износ на грантот: 15.000 американски долари
Донатор: Фондација Институт Отворено Општество
Опис на проектот:
Проектот се спроведува на територијата на град Куманово, но и во други 12 европски градови
на земји членки на Декадата за вклучување на Ромите 2005-2015 со поддршка на Институт
Отворено Општество Будимпешта. Истражувачите работат на собирање податоци на локално
ниво за следниве области кои се предмет на истражувањето: домување, образование, здравство,
вработување, локални медиуми, заштита и безбедност, идентитет, консултација и учество.
Цели на проектот:
Овој проект има за цел преку мониторинг и застапување да ги согледа локалните политики и
практики на ЕЛС, државните органи и институции, граѓанскиот сектор и граѓаните и нивните
заложби за инклузија. Проектот е составен од 2 фази и тоа: 1- та фаза треба да обезбеди пристап
и преглед до основни демографски податоци, политики за интеграција во минатото и денес,
улогата на локалните субјекти кои креираат и спроведуваат политики во однос на вкупното
население, вклучувајќи ги и припадниците на ромската заедница. 2-та фаза од проектот ќе
биде насочена кон наменски интервјуа со локалните жители претставници на другите етнички
заедници на територијата на град Куманово, организирање на фокус групи со претставници на
ромската заедница, се со цел да се обезбеди компаративен пристап за темите кои се предмет на
истражувањето.
Резултати:
• Направен детален преглед на населението, демографијата и поранешните градски политики.
• Извршени опширни интервјуа со градските власти, лидерите на заедницата, граѓанското
општество, новинари и други кои работат на интеграција или други прашања поврзани со
Ромите во Куманово.
• Проучени тековните градски иницијативи и политики во 4 клучни приоритетни области
за здравство, домување, образование и вработување, на степенот до кој тие успеваат да
придонесат за интеграција на Ромите.
• Направен преглед на улогата на локалните медиуми како известуваат и како ги претставуваат
Ромите.
• Направена проценка, преку интервјуа и истражување на постоечкиот материјал, за
ангажманот на општините за нивните граѓани Роми, ниво на консултации и учество на Ромите
во процесот на одлучување.
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Име на проектот: “НЕ за училиштата со посебни потреби за децата Роми”
Грант период: Април 2012 – Октомври 2012
Износ на грантот: 9.800 евра
Донатор: Европски центар за правата на Ромите - Будимпешта
Цели на проектот:
Да се развијат капацитети за употреба на националната легислатива од областа на човековите
права за да се се справат со дискриминацијата кон Ромите, која се појавува во областа на
образованието низ документирање и кампања на ниво на заедницата. И истите капацитети
да се применат на терен за да се осознае вистинската слика за присуството на децата Роми во
училиштата и паралелките за деца со посебни потреби.
Цели на тренингот:
• 56 млади ромски активисти да се стекнат со знаења и вештини од областа на човекови права,
теорија, документирање и реализирање на кампања, со фокус на врата до врата методологија.
• Да се развијат знаења за вклучување на децата во училиште како и начин и процедури на
трансфер.
• Зајакнување на Ромите активисти за да се подигне свеста кај родителите Роми за последиците
од вклучување во образование за ученици со посебни потреби и промовирање на еднакво
образование за ромски деца.
Резултати:
• Реализирано кратко истражување и спроведена кампања во заедниците од каде што
потекнуваат учесниците.
• Обучени млади Роми со развиени капацитети за борба против дикриминација.
• Изработени 256 прашалници со родители Роми кои имаат деца во овие училишта.
• Изработена анализа за присутноста на децата Роми во училишта и паралелки за деца со
посебни потреби.
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Име на проектот: Стрип „Другарчиња“
Грант период: 1 јули 2011 – 30 ноември 2011
Износ на грантот: 1.500 американски долари
Донатор: NEXT Page фондација
Мисија на проектот:
Стрипот е наменет за основните училишта како алатка која ќе ги анимира и сврти интересите на
децата кон илустрираната уметност и ќе допринесе за зголемување на толеранцијата.
Цели на проектот:
Целта на стрипот е директно да влијае на надминување на стереотипните бариери кај учениците
на возраст од осум до десет години вклучени во воспитно образовниот процес, и да допринесе за
нивно минимизирање и елиминирање кај младата популација.
Резултати:
• Отпечатени 600 примероци од стрипот „Другарчиња“.
• Организирана промоција на стрипот.
• Добиено официјално одобрување од Министерството за образование и наука за користење на
стрипот во училиштата.
• Дистрибуција на стрипот во 11 основни училишта во Македонија каде има ученици од мешовит
етнички состав.
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Име на проектот: Следи го змејот
Грант период: 12 март 2012 – 12 јули 2012
Износ на грантот: 39.998 американски долари
Донатор: УНДП
Цели на проектот:
• Главната цел на продукцијата беше да се создаде авантуристичка телевизиска серија која ќе
обедини повеќе генерации гледачи и ќе ги сензибилизира за почитување на различностите.
• Од друга страна, серијалот ги исполнува стандардите за ТВ емитување и т.н. комерцијална
култивација со што се очекува да биде прифатен од страна на телевизиските станици за
емитување.
Резултати:
• Шест сценарија изготвени во согласност со наодите од теренските посети со цел да се
истражуваат фолклорни приказни, легенди и верувања од нашата земја.
• Шест епизоди од серијалот.
• Три фокус групи реализирани со цел да се евалуираат и модификуваат епизодите за подобра
комуникација со публиката.
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Име на проектот: ФАРЕ – Недела на борба против расизмот
Грант период: 01 октомври – 30 октомври 2011
Износ на грантот: 400 евра
Донатор: ФАРЕ
Мисија на проектот:
Оваа година проектот се организираше под мотото „Ние сме луѓе на фудбалот!!!“
Опис на проектот:
Национален ромски центар во соработка со ФАРЕ мрежата и оваа година се приклучи на
одбележување на ФАРЕ акционата недела „со фудбалот против расизам“, што траеше од 12 до 25
октомври.
Активностите кои НРЦ ги презема за оваа акција се состоеја во информирање на основните и
средните училишта во градот, информирање на градоначалникот и медиумите за централниот
настан што се одржа на 25 октомври 2011 година на плоштадот во Куманово.
Од секое училиште беше назначен тим од ученици и наставник по физичко воспитание кои
присуствуваа на централниот настан. На сите училишни тимови им беа поделени мајци и
фудбалски топки со наслов на кампањата и беа поделени флаери со содржина од областа на
антидискриминацијата.
Резултати:
• Промоција на Неделата за борба против расизмот на градскиот плоштад.
• Дистрибуција на постери и други информативни материјали низ градот.
• Дистрибуција на информативни материјали во основните и средните училишта во Куманово.
• Организиран промотивен настап на ученици од основни училишта.
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БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2011
(износите се во илјади македонски денари)
Опис							

2011

2010

А. СРЕДСТВА
Постојани средства

1.209.628

1.295.428

Парични средства, краткорочни побарувања и активни
пресметковни конта			

1.330.617

2.356.761

ВКУПНО СРЕДСТВА			

2.540.245

3.652.189

Краткорочни обврски и пасивни премсетковни конта

1.081.265

2.107.409

ВКУПНО ОБВРСКИ И ФОНДОВИ

1.081.265

2.107.409

Б. ОБВРСКИ И ФОНДОВИ

ПРОЕКТ

2011

2010

1.144.158

3.960.706

Претходна правна помош

754.358

-

Регистрација на Роми без документи

834.777

1.550.426

Подигање на свеста за значењето на пописот

630.263

-

4.700.998

2.935.732

Промоција и дистрибуција на Прирачник

93.645

-

Стрип “Другарчиња”			

33.592

-

Магазин “Едно”			

225.140

-

Здравствени нееднаквости кон жените Ромки

1.783.189

-

Легализација на ромските домови-Македонија I фаза

1.748.277

-

Промоција на социјалната инклузија		

598.938

-

Добар почеток					

-

1.231.332

Зајакнување на Ромите во борбата за нивните права

-

84.458

Инклузија на Ромите 					

-

79.393

Институционална поддршка		

Вклучување и продолжување на образовниот процес
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Расходи

2011

2010

4.153.983

4.273.580

Потрошени материјали			

533.706

1.570.472

Потрошена енергија		

74.700

89.548

300.788

821.084

468.130

-

МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА

		

Други услуги				

		

Превозни-транспортни услуги
Репрезентација			

		

810.074

1.157.397

Наемнини				

		

-

135.975

Други материјални расходи			

1.966.585

499.104

ДРУГИ РАСХОДИ					

6.018.076

3.474.546

Провизија на платниот промет		

49.348

36.406

Дневници за службено патување			

22.600

-

Други расходи					

59.46.128

3.438.140

ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ			

758.333

1.012.731

Вкалкулирани плати				

518.257

690.688

Вкалкулирани надомести				

240.076

322.043

10.930.392

8.760.857

Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување

2.107.409

1.081.265

Остварен нето вишок -добивка по оданочување

2.107.409

1.081.265

5.194

10.802

11.943.411

9.798.104

7.931

-

1.081.265

-

-

33.216

13.037.801

9.842.122

-

8.760.857

-

1. 081.265

ВКУПНО РАСХОДИ		

			

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ
Приходи од камати и позитивни курсни разлики
Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од
други извори		
Други приходи				
Пренесен дел од вишокот на приходите
од претходната година
		
Вонредни приходи

					

ВКУПНО ПРИХОДИ					
Непокриени расходи

				

ВКУПНО							
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