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За нас
Здружението „Национален ромски центар” (НРЦ) е професионална,
непрофитна организација за промоција и заштита на човековите права
на граѓаните во Република Македонија. Здружението е формирано во
декември 2005 година, со седиште во Куманово.

Годишен извештај 2013
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Визија
Да биде активен и препознаен носител на промени и влијание за
остварување на правата на Ромите, други заедници и групи граѓани.

Мисија
Во соработка со ромската заедница дејствуваме, креираме јавни
политики и застапуваме за остварување на еднаков пристап до
правата на сите.

Водечки принципи
Принципите на работа на НРЦ се транспарентност, партиципативност и
учество на сите заинтересирани субјекти, одржливост, професионална
посветеност и еднакви можности за сите. НРЦ го поддржува
развојот на човечките ресурси со поттикнување на лични залагања и
професионална посветеност, воспоставување нови и зајакнување на
постојните партнерства и соработки.

9
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Теорија на промени

Почитувани пријатели и подржувачи на
НРЦ, задоволство ми е да ви се обратам
со информации за нашата досегашната
работа. Пред основањето на НРЦ често
си го поставував прашањето дали можам
да формирам добар тим, да изградам
доверба, да станеме препознатливи
и да бидеме влијателни во однос на
актуелните политики во Македонија.
Бојата и националната припадност
претставуваат проблем за луѓе кои не
се за мултикултурализам. Некој може да
каже дека тоа не е вистина. За жал, во
реалноста е така.
Од почетокот на НРЦ па до денес има
одредени движења кои даваат надеж
за ублажување и стопирање на разните
форми на дискриминација, од сите нивоа
на секојдневниот живот. Провоцирани
од ваквата состојба, во НРЦ се залагаме
и бориме за промоција и заштита на
човековите права. Прашање е колку
успеавме во тоа. Можам да кажам,
формално, дека успеавме многу, но
сепак најдобро е вие да ги оцените
нашите успеси или неуспеси. Иако
имаме евидентирано доста активности
и остварени средби со граѓаните, со
владини и меѓународни претставници,
сепак сметаме дека треба да бидеме
уште поактивни, што само ќе ни го
зацврсти статусот на препознатливи
Годишен извештај 2013

носители на промени и влијанија за
остварување на правата на Ромите и неРомите во Македонија. Тоа е всушност и
нашата визија.
Соработка мора да постои и таа мора
да се негува и развива, со ромската и
неромската заедница. Тоа допринесе
НРЦ да креира јавни политики и да
застапува за остварување на еднаков
пристап до правата на сите.
Не постои проблем кој не е решлив. Ние
во НРЦ имаме волја и веруваме дека
можеме да направиме промени. Нашето
искуство е богато, секое решение за
развојни предизвици е присутно во
човечките потенцијали. НРЦ е фокусиран
кон активности на градење на човечки
капацитети. Од формирањето имаме
организирано повеќе од 30 тренинзи за
зајакнување на капацитети, со кои се
опфатени поединци од преку 15 градови
во Македонија. Она што започна како
скромна организација фокусирана
на градење на човечките капацитети
на основно ниво, се разви во голема
организација која има цел да обезбеди
одржлив развој.
12

Секој развој е предизвик, како за
Македонија така и за нас. Но за да
имаш развој, потребен е и план за
оддржливост.
Фокусот на НРЦ лежи во вербата
дека активностите за зајакнување
на капацитетите на ЗАЕДНИЦАТА
е најдобриот начин да се постигне
максимално влијание врз развојните
активности.
Образованието и трансферот на
вештини и капацитети води кон
зајакнување, тоа е сигурна гаранција за
одржлив развој.
Ние вложивме енергија во креирање
на ефективните партнерства за развој,
за да размениме знаења и искуства
и да понудиме оддржливи резултати.
Често даваме придонес за развојот
на европското ромско движење,
ги следиме актуелните европски
заложби. Поучени од сите тие искуства,
се залагаме за нови инклузивни
партнерства, зајакнување на дијалог со
разни заинтересирани страни, со цел
реализација на кооперативни проекти со
опфат на повеќе партнери.
НРЦ верува во активна консултација со
локалните партнери. Ние ја потенцираме
важноста на развој на локални решенија
во партнерство со локални организации,
кои работат заедно за да се создадат
нови идеи или да се прилагодат идеите
на локалните потреби, наместо само да
се прифаќаат.

Проблемот на Ромите во Македонија
е сличен со проблемите на Ромите
во Европа и Светот. Има одредени
прашања кои не можат да се третираат
исто, иако се исти. Ромите од
Македонија дадоа придонес во развојот
на човековите права во Македонија, но
од друга страна ситуацијата наместо
да биде подобрена, таа е влошена.
НРЦ ќе продолжи да истражува
елементи за иден развој и соработка
со што ќе се направи значаен и
ефикасен придонес кон остварување на
заеднички, независни цели, како што се
искоренување на сиромаштија, борба
против дискриминација, слобода на
говор и движење, еднаков пристап до
образование, загарантирани социјални
здравствени права...
На крај се надевам и очекувам дека
годишниот извештај на НРЦ кој е пред
вас ќе ве мотивира да дадете ваш
придонес во подобрување на ситуацијата
на Ромите, од причина што НРЦ ја стави
теоријата во пракса.
Му се заблагодарувам на тимот на
НРЦ, на Управниот Одбор и на сите
членови на НРЦ за поддршката во
имплементација на досегашните
активности.

13
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Ашмет Елезовски
Извршен директор на НРЦ

Управен одбор и менаџмент
Овластувања и задачи на Управниот одбор во текот на 2013
година

• Го избира и разрешува Извршниот
директор, со мандат од 5 години со
право на повторен избор;
• Донесува Правилник за оперативно
работење на извршната структура;
• Подготвува материјали за Седница на
Собранието;
• Врши проверка, оценување и анализа
на финансиските извештаи на НРЦ;
• Се грижи за точност и транспарентност
на усвоените и објавените финансиски
извештаи;
• Ги проучува системите за контрола и
одговорност внатре во НРЦ;
• Предлага финансиски политики и
планови на Собранието и на Извршниот
директор;
• Поднесува извештај за својата работа
до Собранието најмалку еднаш годишно;

• Донесува одлуки за набавка и
отуѓување на основните средства;
• Врши прием на пристапни членови;
• Усвојува програма за работа на УО;
• Усвојува Годишна програма по предлог
на Извршен директор;
• Усвојува план и програма за работа на
Извршен директор;
• Го претставува здружението;
• Прибира фондови за здружението;
• Одлучува во втор степен за права
од работен однос, како и по жалби и
приговори на одлуките на Извршниот
директор;
• Предлага почесни членови;
• Врши други работи предвидени со
закон, Статутот и други акти на НРЦ.

Во текот на 2013 година Управен одбор се состана 4 пати (месеци јануари, мај,
септември, декември).

Годишен извештај 2013
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Состав на Управниот одбор во 2013
Име				
				

Позиција 			
во Управниот одбор

Работна позиција

Реџеп Али Чупи		
Претседавач		
								
								
								

Директор на Управа за развој
и унапредување на образованието
на јазиците на припадниците
на заедниците

Џад Ниренберг		
Член				
								
								

Помошник-директор на Blue frontier,
национална организација за заштитa
на океаните

Мимоза Петковска Член				
								

Доктор по медицина во Центар
за јавно здравје Куманово

Роберт Рустем		

Член				

Шеф на Секретаријат на ЕРТФ

Рамо Рушидовски

Член				

Историчар, публицист

17
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Домување

Здравствени права

Бесплатна правна помош

Асистент

Координатор

Возач

Хигиеничар

Раководител
на канцеларија

Координатор
Асистент

Веб дизајн

Финансиски
администратор

Раководител

Координатор

Асистент

Координатор

Финансии и администрација

Во текот на 2013 година во НРЦ со полно работно време биле вработени 6 лица, додека 14
лица биле постојано хонорарно ангажирани.

Национален
тим за теренска
поддршка

Поддршка на формално
и неформално
образование

Правна програма и застапување

ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР

УПРАВЕН ОДБОР

СОБРАНИЕ

Структура на организацијата

Цели
НРЦ своите цели ќе ги остварува во согласност со Уставот, законите, стратешките
определби, општи и други акти на НРЦ. Долгорочни стратешки цели и делокруг на
дејствување и работа 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
сите структури на системот;
• Залагање за ефективно антидискриминационо законодавство,
имплементирање на меѓународните
стандарди и инструменти за заштита;

Годишен извештај 2013

• 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, жртви на семејно
насилство и самохрани родители,
без оглед на етничка припадност, во
Куманово, Крива Паланка и Кратово;

24

• 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 Македонија;

(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;

• Застапување за (1) прогресивна
реализација на правото на здравје;

• Легализација на домови во 6 општини
во Скопје, Куманово, Кочани, Прилеп,
Тетово и Штип каде што живее
поголем број ромско население, преку
финансиска и техничка поддршка за
процесот.

25
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Програми
Програмите се срцето на организацијата. Тие ги насочуваат чекорите на
здружението кон позитивни промени во животот на целната група. Пристапот на
НРЦ кон секој проект мора да биде сеопфатен, инклузивен и да се спроведе на
интегративен начин.
НРЦ претпочита активности насочени кон развој на заедницата. НРЦ е одговорен за
дизајнирање, кооринација и имплементација на Стратегијата на здружението. НРЦ
е посветен на снабдување на целната група со најдобри искуства на здружението
во развој и планирање. Во 2013 активностите на НРЦ вклучуваа широк спектар од
партнерства, проекти и развојни програми.
Проектни активности на НРЦ во 2013:
-- Легализација на ромското домување –
Македонија, втора фаза
-- Зголемување на ефикасноста на
бесплатната правна помош
-- Институционализација на ромски
образовни медијатори

-- Роми во европски градови – Фаза 2
-- Не за училиштата за деца Роми со
посебни потреби
-- ЕДНО магазин
-- Развој на капацитети за ЕУ фондови
за Роми

-- Промоција на социјална инклузија на
млади Роми од маргинализирани 		 -рурални заедници
--- Преку засилен глас до подобри
здравствени услуги

Годишен извештај 2013

Фаре – Со фудбал против расизмот
Банка за храна – дистрибуција на
храна за 25 социјално загрозени
семејства.

28

Други активности на НРЦ:
-- Работни посети и учества на конференции
-- Остварени соработки со други организации во Македонија и во странство

Во 2013 година, Здружението „Национален ромски центар“ од Куманово обезбеди
средства за спроведување на програмите од повеќе донатори:
-- Канцеларија за ромски иницијативи – Будимпешта
-- Фондацијата Отворено општество – Македонија
-- Европска Унија
-- Ромски Образовен Фонд – Будимпешта
-- Европски центар за правата на Ромите – ЕРРЦ
-- Француска Амбасада

29
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Легализација на ромското домување – Македонија, втора фаза
Времетраење: февруари 2012 / февруари 2015
Финансиска поддршка: Фондација Отворено Општество - Македонија,
во соработка со Соросовиот ургентен фонд и Канцеларија за ромски
иницијативи од Будимпешта
Општа цел: Да се зголеми процентот на легализирани домови во Република
Македонија.
Специфична цел: Легализација на домови во 6 општини (Скопје, Куманово, Кочани,
Прилеп, Тетово и Штип) каде што живее поголем број ромско население, преку
финансиска и техничка поддршка за процесот.
Опис на проектот: Во рамки на проектните активности НРЦ работи на
продолжување и водење на постапките за легализација и имплементација на
активности за застапување кои ќе допринесат за ефективна реализација на правото
на домување и спроведување на Законот за постапување со бесправно изградени
објекти.
Годишен извештај 2013
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Зголемување на ефикасноста на бесплатната правна помош
Времетраење на проектот: јануари 2013 / јануари 2014
Финансиска поддршка: Фондација Отворено Општество Македонија
Општата цел на проектот е да придонесе во подобрување на ефикасноста и
достапноста на бесплатната правна помош преку истражување, јакнење на
капацитети и стратешко водење на постапки.
Опис: Проектот е насочен кон придонес во подобрување на ефикасноста на
механизмите за олеснување на пристапот до правдата за сиромашните граѓани и
ранливите категории на граѓани, а особено за припадниците на ромската зедница
преку подобрување на стандардите во обезбедување правна помош и препораки
засновани на анализи.
Партнери во проектот се Македонско здружение на млади правници (МЗМП)
Скопје, Младински културен центар (МКЦ) Битола, РОМА С.О.С Прилеп, Ехо Штип
и Избор Струмица.
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Институционализација на ромски образовни медијатори
Времетраење: септември 2013/март 2014
Финансиска подрдшка: Ромски образовен фонд – Будимпешта
Општата цел на проектот е овозможување имплементација на Стратегиска рамка
за воведување на ромски образовни медијатори во основното образование.
Опис на проектот: Проектот предвидува подготовка на финансиски импликации
за вклучување на ромските образовни медијатори во системот, прифаќање на оваа
стратешка рамка од страна на Владата на РМ и вклучување на ромските образовни
медијатори во системот.
Годишен извештај 2013
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Промоција на социјална инклузија на млади Роми од маргинализирани
рурални заедници
Времетраење: октомври 2011 – октомври 2013
Финансиска поддршка: Европска комисија
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.
Опис: 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 е имплементиран во партнерство со Амалипе од Бугарија, како носител на
проектот.
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Преку засилен глас до подобри здравствени услуги
Времетраење: декември 2012 – декември 2013
Финансиска поддршка: Фондација отворено општество - Македонија
Општата цел на проектот е да се надоврзе на претходните истражувања и
застапување на НРЦ. Воедно проектот промовира еднаков пристап до здравствена
заштита во репродуктивен период кај жените кориснички на социјална помош, со
посебен акцент на жените Ромки.
Опис: Жените Ромки во Република Македонија немаат еднаков пристап до
антенатална здравствена заштита. Во текот на 2011 год, НРЦ спроведе темелно
теренско истражување и интервјуа со Ромските жени од фокус групите и
здравствените институции и документираше повеќе бариери кои ги спречуваат
жените Ромки да имаат достап до репродуктивните здравствени услуги. Покрај
дискриминацијата од здравствените професионалци и незнаењето на жените
Ромки кои се во репродуктивни години за нивните права на здравствена грижа,
економските потешкотии се идентификувани како една од најзначајните бариери.
Годишен извештај 2013
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Роми во европски градови – Фаза 2
Времетраење: 30.03.2013 / 30.04.2013
Финансиска поддршка: Канцеларија за ромски иницијативи
Општата цел на проектот е да се направи истражување за степенот на кој
локалната политика и пракса во Куманово ги адресира инклузијата и еднаквите
можности за Ромите и како социјалните, економските и политичките потреби и
аспирации на ромската заедница се адресирани.
Опис: Во втората фаза од проектните активности во Куманово беа спроведени
фокус групи со 100 Роми и 103 не Роми (49 Македонци, 24 Албанци и 30 Срби).
Целта на фокус групите беше да ги идентификува споделените искуства и
релациите меѓу жителите, да се објасни интеграцијата, идентитетот и припадноста,
да се потенцираат позитивните практики на социјална инклузија што може
да се промовираат, како и да се посвети внимание на пречките, јазовите во
имплементацијата и негативни практики што ја засегаат интеграцијата.
Преку фокус групите беа засегнати неколку теми: лични документи, здравство,
домување, образование и вработување, локални медиуми, идентитет, јазик и
култура, принципи на не-дискриминација, сигурност и безбедност.
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ЕДНО магазин
Времетраење: 30.09.2013 - 30.09.2014
Финансиска поддршка: Француска Амбасада
Општата цел на проектот е да се подобри пристапот до информации за ромската
заедница и за луѓето од маргинализирани групи генерално и да се подигне свеста
на креаторите на јавните политики за проблемите на ромската заедница и на луѓето
од маргинализирани групи во општеството со цел креирање подобро законодавство
и имплементирање на истото.
Годишен извештај 2013
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Развој на капацитет за ЕУ фондови за Роми
Времетраење: 01.10.2013 - 01.10.2014
Финансиска поддршка: Канцеларија за ромски иницијативи
Општата цел на проектот е да ги поврзе перспективите за пристапот кон ЕУ
фондовите и политиките за инклузија на Ромите. Ова ќе овозможи соодветна
рефлексија на ромското прашање во рамките на програмата ИПА 2.
Во рамките на проектот беа организирани тренинзи за група ромски активисти за
да се надоградат нивните капацитети во согласност со локалните и националните
трендови на проширувањето на ЕУ.
Годишен извештај 2013
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НЕ за училиштата за деца Роми со посебни потреби
Времетраење: 01.12.2012 - 30.06.2013
Финансиска поддршка: Европски центар за правата на Ромите (ЕРРЦ)
Општата цел на проектот е да се организира дводневен тренинг за 30 активисти, да
се координираат кампањски активности против вклучување во паралелки за деца со
посебни потреби.
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Годишен извештај 2013
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Годишен извештај 2013
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Годишен извештај 2013
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Годишен извештај 2013
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ФИНАНСИИ 2013
Преглед на билансот на финансиски средства за период
од 01.01.2013 до 31.12.2013 година

БИЛАНС НА УСПЕХ - ПРИХОДИ

Р.Бр.

Опис на позиција

2012

2013

%

1

Приходи од продажба

0 ден.

0 ден.

0.00%

2

Приходи од членарини и донации

10,667,436 ден.

8,579,878 ден.

73.57%

3

Приходи од финансирање

1,775 ден.

1,176 ден.

0.01%

4

Останати приходи

2,565,659 ден.

610,603 ден.

5.24%

5

Вонредни приходи

0 ден.

2,470,545 ден.

21.18%

ВКУПНО ПРИХОДИ

13,234,870 ден.

11,662,202 ден.

100.00%

100	
  %	
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  %	
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ПРИХОДИ	
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА - ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Р.Бр.

Опис на позиција

2012

2013

%

2,470,545 ден.

1,044,017 ден.

95.89%

1

Парични еквиваленти

2

Побарувања

0 ден.

0 ден.

0.00%

3

Други побарувања

0 ден.

7,471 ден.

0.69%

4

Залиха

0 ден.

0 ден.

0.00%

5

АВР

105,666 ден.

37,224 ден.

3.42%

2,576,211 ден.

1,088,712 ден.

100.00%

ВКУПНО

1,200,000	
  ден.	
  

100	
  %	
  

95,89	
  %	
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0	
  %	
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0	
  ден.	
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Парични	
  
еквиваленти	
  

Побарувања	
  

0,69	
  %	
  

Други	
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0	
  %	
  

Залиха	
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3,42	
  %	
  

АВР	
  

ВКУПНО	
  

БИЛАНС НА СОСТОЈБА - НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Р.Бр.

Опис на позиција

2012

2013

%

227,540 ден.

267,086 ден.

100.00%

1

Недвижности, постројки и опрема

2

Нематеријални средства

0 ден.

0 ден.

0.00%

3

Доллгорочни вложувања

0 ден.

0 ден.

0.00%

227,540 ден.

267,086 ден.

100.00%

ВКУПНО

БИЛАНС	
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  -‐	
  НЕТЕКОВНИ	
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БИЛАНС НА УСПЕХ - РАСХОДИ

Р.Бр.

Опис на позиција

2012

2013

%

10,675,001 ден.

10,510,000 ден.

98.98%

0 ден.

0 ден.

0.00%

82,000 ден.

108,000 ден.

1.02%

0 ден.

1,299,461 ден.

12.24%

63,065 ден.

0 ден.

0.00%

1

Оперативни расходи

2

Социјални и други трансфери

3

Капитални расходи

4

Трошоци за вработени

5

Даноци

6

Вонредни расходи

0 ден.

0 ден.

0.00%

Вкупно расходи

10,756,751 ден.

10,618,185 ден.

100.00%

12,000,000	
  ден.	
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53

0	
  %	
  

Оперативни	
   Социјални	
  и	
  
расходи	
  
други	
  
трансфери	
  

0	
  %	
  

0,74	
  %	
  

Капитални	
  
расходи	
  

Трошоци	
  за	
  
вработени	
  

Даноци	
  

www.nationalromacentrum.org

0	
  %	
  
Вонредни	
  
расходи	
  

Вкупно	
  
расходи	
  

Ревизорски извештај

Годишен извештај 2013

54

www.nationalromacentrum.org

