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Предговор

Во 2015 година Македонија беше соочена со несекојдневни предизвици,
делумно како последица на глобалните случувања, што ја креираа т.н.
мигрантска криза, миграции на Ромите, но и домашно-политичката
ситуација, што создаде ризици во опкружувањето во кое функционираме, на
кое како организација и како поединци-експерти во својата
дејност, требаше соодветно да се прилагодиме.
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Ваквите несекојдневни состојби наметнаа потреба
од преиспитување на организациските приоритети и
стојалиште, со цел прилагодување кон новонастанатите
состојби и ефективно дејствување во насока на заштита
на правата и интересите на Ромите, но и на други ранливи
категории на граѓани.
За таа цел, организацијата, континуирано ги продлабочи
своите врски и комуникација со разните општествени
чинители, продолжи да ги застапува правата и интересите
на своите корисници, притоа јакнејќи ги своите капацитети,
во насока на задоволување на потребите на целните групи.
Годишниот извештај ги презентира главните активности
на организацијата во 2015 година, притоа поврзувајќи
ги со стратегиските определби и истакнувајќи ги конкретните резултати
и постигнувања. Сето ова беше овозможено со посветеноста на тимот на
НРЦ, кој својата мотивација ја црпи од граѓаните чии интереси за еднаквост,
солидарност и правда ги застапува.
Ашмет Елезовски
Извршен директор НРЦ

2015 на дланка
•

3.340 барања од граѓани и консултации за застапување

•

13.360 корисници на услуги на НРЦ

•

140 учесници на обуки

•

22 медиумски настани
17 јавни настани и манифестации:
•

Конференции

•

Трибини

•

Каравани

•

Дебати

2.767 учесници на конференции,
тркалезни маси, презентации, трибини и
други јавни настани
•

25 барања за бесплатна правна помош

•

100 граѓани-корисници на бесплатна правна помош

•

1.261 барања за управни постапки за легализација

•

605 барања за застапување за правни совети за легализација –
2.420 граѓани

•

275 барања за обезбедување на докази и потврдување на
факти во управна постапка за легализација – 1.100 граѓани

ВИЗИЈА
Поддршка за развој на општество во кое сите
луѓе се еднакви и имаат еднакви можности да
ги уживаат своите слободи и права.

МИСИЈА
Преку мобилизација и јакнење на луѓето, со при
мена на застапување базирано на права, што ги
вклучува оние што се засегнати со проблемите
и прашањата на застапување, НРЦ ќе ги поддржи
Ромите и другите лица што живеат во состојба
на социјален ризик, за да ги остварат своите ос
новни права и слободи, како рамноправни гра
ѓани на општеството.

СТРАТЕГИСКИ ПРИОРИТЕТИ НА НРЦ:
1. Пристоен дом и услови за живот;
2. Пристап до висококвалитетни здравствени ус
луги и информации за правото на здравствена
заштита;
3. Еднаков пристап до правда и владеење на
правото.
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Организациски профил
Националниот ромски центар (НРЦ) од Куманово, дејствува на територијата на Република Македонија, и ги
застапува правата и интересите на Ромите и другите ранливи категории на граѓани, од целата држава.
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Организацијата е член во голем број на
меѓународни тела и организации, преку кои
влијае на јакнење на моќта и остварување на
правата на своите корисници и следбеници.
Преку своите заложби се застапува за лицата
чии права се нецелосно остварени, како
последица на што се соочуваат со ризик од
социјална исклученост и маргинализација.
НРЦ е врска помеѓу оние кои ги застапува
и носителите на одлуки и политики, и како
таква, организацијата континуирано ги следи
потребите на корисниците од една страна, и
можностите и заканите во општеството, од друга
страна, настојувајќи преку своите активности да
придонесе кон градење на општество во кое
сите граѓани уживаат еднакви права.

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВРЕДНОСТИ
ЗАСТАПУВАЊЕ БАЗИРАНО НА ПРАВО, ЗА СИРОМАШНИТЕ, ОБЕСПРАВЕНИТЕ И
ДИСКРИМИНИРАНИ ЛИЦА, БЕЗ РАЗЛИКА НА НИВНАТА ЕТНИЧКА, РЕЛИГИОЗНА ИЛИ
РОДОВА ПРИПАДНОСТ
ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НОСИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКИ И ОДЛУКИ ЗА ПОДОБРО ДЕНЕС И
ЕДНАКОВ ПРИСТАП ДО ПРАВА ЗА СИТЕ ЛУЃЕ
СЕ СЛУШАМЕ СЕБЕ СИ И НАШИТЕ КОРИСНИЦИ, ВЗАЕМНО СЕ ПОЧИТУВАМЕ И
РАБОТИМЕ ЗДРУЖЕНО НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ
РАЗНОЛИКОСТА ЗНАЧИ МОЌ И СИЛА ШТО НЕ ЗБЛИЖУВА И ОБЕДИНУВА
РАБОТИМЕ СО ЕНТУЗИЈАЗАМ, КОНСТРУКТИВНО И ЦЕНЕЈЌИ ГИ СИТЕ, БЕЗ
ПРЕДРАСУДИ

НРЦ го промовира пристапот до основните права
НРЦ Е ТРАНСПАРЕНТНА, ИНКЛУЗИВНА И ОДГОВОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА, ШТО
и застапува во име на принципите на еднаквост
ДЕЈСТВУВА СО ИНТЕГРИТЕТ
пред законот, во ситуации кога на граѓаните
им се нарушени нивните слободи и права, кои
КВАЛИТЕТ И ЧЕСНОСТ СЕ КАРАКТЕРИСТИКИТЕ ПО КОИ Е ПРЕПОЗНАЕНА
се законски загарантирани. Од основањето,
ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НЕЈЗИНИТЕ ВРАБОТЕНИ
па до денеска, фокусот на организацијата
е насочен кон пристап до образование,
УЧЕЊЕТО, ТУТОРСТВОТО, ВОДСТВОТО И ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ СЕ ВИСОКОобезбедување на лични документи, што значат
ВРЕДНУВАНИ ОД ТИМОТ НА НРЦ
можност за уживање на правата и обврските на
рамноправен граѓанин во општеството, заштита
на здравјето на луѓето, пред сѐ на жените Ромки, а сето тоа преку принципите на недискриминација, еднаквост и
инклузија. Областите на работа на НРЦ се проширени врз основа на потребите на целните групи, а во насока на
домување, пристап до правда, преку бесплатна правна помош и унапредување на грижата за здравјето.

Организациска структура
Највисоко тело на носење на одлуки во организацијата е Собранието, кое заседава најмалку еднаш годишно и ги
носи годишната програма за работа и го усвојува извештајот за работењето на установата, како и финансискиот
извештај од претходната година.
Одборот на НРЦ работи непосредно со извршното ниво на
организацијата и е сврзник помеѓу собранието и извршната
канцеларија. Одборот го надгледува управувањето на
организацијата, се грижи да остане во склад со насоките кои
се определени со стратегискиот план и ги штити интересите на
членовите и на самата организација.
Извршниот директор е одговорен за директно управување и
секојдневното, оперативно функционирање на организацијата.
Управува со организациската структура на оперативно ниво и
се грижи за имплементација и постигнувањето на стратегиските
цели и резултати.
Извршната канцеларија на организацијата е поделена на две
групи по вертикала, односно два организациски столба или
носечки организациони единици:
•

Правна програма и застапување, и

•

Финансии и администрација.

Во рамките на правната програма и застапување, функционираат
национални тимови за поддршка за формално и неформално
образование, за бесплатна правна помош, права на здравствена
заштита и за домување.
Секој од националните тимови има координатор и асистенти, за прашањата за кои е одговорен.
Организациската единица за финансии и администрација има профили кои се одговорни за точно, ефикасно и
ефективно административно, финансиско и помошно-техничко функционирање на организацијата, на дневно
ниво.
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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА НРЦ

Застапување
Во 2015 година НРЦ работеше на различни иницијативи за застапување пред носителите на одлуки и политики,
постигнувајќи конкретни резултати за крајните корисници.
Во 2015 година, НРЦ поднесе предлози до Владата на Република Македонија, што
се однесуваат на Програмата за работа на Владата за 2016 година. Предлозите се
однесуваат на повеќе ресорни министерства, и тоа:
Министерство за правда на Република Македонија: Предлози од областа на пристап
до правда и Законот за бесплатна правна помош
•

Измени на Законот за бесплатна правна помош, во насока на вклучување на
семејните односи, личните, односни статусните односи;

•

Воведување на двостепеност на постапката за обезбедување на бесплатна
правна помош;

„... нештата никогаш не се онолку
комплицирани колку што се чинат. Нашата
арогантност е тоа што не тера да бараме
непотребно комплицирани одговори на
едноставни проблеми.“
Мухамед Јунус
Банкар на сиромашните: Микро заеми и
битка против светска сиромаштија

Министерство за транспорт и врски, Министерство за финансии и Управа за имотно-правни работи:
Предлози во областа на домување, легализација на бесправни објекти и приватизација на градежно земјиште
•

Измени и дополнувања на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, за поголема заштита
на подносителите на барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти;

•

Со Законот за постапување со бесправно изградени објекти да се предвиди рок од 10 работни дена за
доставување на барање до Советот на општината, заради донесување одлука дали во идна урбанистичка
планска документација ќе се изврши усогласување на намени, односно проширување на плански опфат,
по кој Советот ќе треба да се произнесе во рок од 30 дена по добивање на барањето;

•

Рокот од 3 дена од Законот за постапување со бесправно изградени објекти, со кој се предвидува
доколку општината, односно органот од државната управа надлежен за вршење на работите од областа
на уредување на просторот, не издаде урбанистичка согласност, односно не донесе решение со кое се
одбива барањето за утврдување на правен статус, подносителот на барање да има право да поднесе до
писарница на градоначалник на општината, односно Министерот кој раководи со органот на државната
управа надлежен за вршење на работи од областа на уредување на просторот, да издаде урбанистичка
согласност, да се зголеми на 30 дена.
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Министерство за здравство: Предлози од областа на здравствена заштита
•

Да се предвиди и обезбеди имплементација, со Програмата за активна здравствена заштита на мајки
и деца за 2016 година, на мерки за зајакнување на пристапот до антенатална здравствена заштита за
ранливи категории на жени во репродуктивен период;

Министерство за образование и наука: Предлози од областа на образование
•
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Воведување на ромски образовни медијатори во образовниот процес.

Од доставениот допис, Министерството за транспорт и врски го има прифатено предлогот што се однесува на
предвидување на рок за доставување на службено барање до Советот на општината, во случаите кога е прекината
постапката поради неусогласеност на објектот со планската
документација и утврдување на рок за постапување на Советот
НРЦ одржа и работен состанок со претставник на Секретаријатот
на општината. Воедно, прифатен е и предлогот за промена
на Форумот за прашања на малцинствата во Канцеларијата на
на Правилникот за формата и содржината на решението за
Високиот Комесар за човекови права на ОН, со претставник
одбивање на барањето за утврдување на правен статус на
на Специјалниот известувач за малцински прашања на ОН
бесравен објект.
и претставник на Специјалниот известувач за адекватно
Освен поднесокот за застапување доставен до Владата, НРЦ
домување на ОН, со кои разменивме согледувања за заштита
во 2015 година има доставено поднесок и до Комитетот за
на човековите права во областа на домување и заштита на
економски, социјални и културни права, кој се однесува на
Ромите како малцинство во Македонија.
прашања и предлози, поврзани со следните области:
•

Домашна примена на обврската и максимална
искористеност на достапните ресурси - Предлог за барање на информации од страна на Комитетот
до државата, во однос на разликите помеѓу Ромското и неромско население во Република Македонија за
пристап до лични документи, вработување и домување, како и на барање за информација за точниот број
на лица кои немаат пристап до лични документи;

•

Право на работа – Се предлага Комитетот да побара од државата информација за спроведувањето на
Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност;

•

Правото на праведни услови за работа и право на социјална безбедност – Се предлага Комитетот
да побара информација од државата дали законот за минимална плата и социјална заштита е планиран
соодветно на потрошувачката кошничка и дали како таков им овозможува на корисниците и нивните
семејства услови за достоинствен живот, како и да го објасни напредокот во создавање на услови за право
на вработување за сите граѓани;

•

Право на соодветни стандарди за живеење – Се предлага Комитетот да побара информација од
државата колку барања за легализација биле поднесени и регистрирани во регистарот за апликации за

легализација, што треба да го водат единиците на локалната самоуправа. Дополнително, Комитетот може
да побара информација од државата за процесот на приватизација на државно градежно земјиште;
•

Право на највисок достапен стандард за здравство - Се предлага Комитетот да побара информација
од државата за смртноста на доенчиња и мајки, во периодот од
2006-2014, поделена според етничка припадност, информација
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
за спроведувањето на програмите кои се однесуваат на
репродуктивното здравје кај жената, како и информација за
поплаки на пациенти пред здравствените институции и доставени
до Комисијата за заштита и промоција на правата на пациентите.
Случај на еден подносител на барање за легализација:
Општина Куманово го извести подносителот дека
• Право на образование - Се предлага Комитетот да побара
информација од државата за можноста за воведување на ромски
објектот не може да се легализира бидејќи не прет
образовни медијатори
ставува градежна и функционална целина спо
ред
записник
од
нивна
комисија
на
терен,
но
по
дос
Од доставените предлози, Организацијата на Обединетите нации,
тавување на докази со фотографски материјал во
преку Комитетот за економски, социјални и културни права, побарано
постапката и со уреден поднесок кој елаборира дека
е од Република Македонија да се произнесе по прашања поврзани со
недискриминација, еднакви права за мажите и жените, правото на работа,
предметниот објект ги исполнува условите според
правото на праведни и поволни услови за работа, права за трговските
законот и сите подзаконски акти за легализација
унии, правата за социјална заштита, за заштита на семејството, мајките и
на барателот му е доставен заклучок за плаќање и
децата, права на соодветни услови за живот, право за физичко и ментално
решение за легализација.
здравје, право на образование и културни права. Од дописот се гледа, дека
се прифатени голем дел од доставените предлози од НРЦ, односно оние
кои се однесуваат на:
•

Правото на праведни услови за работа – Информација дали
минималната плата може да овозможи пристоен живот за
вработените и нивните семејства;

•

Право на соодветни стандарди за живеење – Информација
за барања за легализација на бесправно изградени објекти за
домување, вклучително и бројот на апликации поднесени од Роми;

•

Право на физичко и ментално здравје – Информација за смртност
на мајки и доенчиња.

Случај на подносител на барање за легализација:
Општина Куманово на двапати неправилно и незако
нито донесе заклучок за прекин на постапката за
легализација. Двапати
последователно, Министер
ството за транспорт и врски со решение ги усвои
жалбите и се чека на конечна одлука за легализација
на објектот за домување.

Дополнително, значајно е да се истакне дека легализација не беше видлива во извештајот на државата поднесен
во февруари 2014 година до Комитетот, но по доставување на листа на прашања од страна на НРЦ, Комитетот и
постави прашање на државата во врска со домување, легализација и особено за заштитни зелени појаси, каде
живеат Ромите.
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Реализирани проекти во 2015
Приоритет – Пристоен дом и услови за живеење
Име на проектот: Легализација на домување за Роми
Донатор: ФООМ преку Ургентниот фонд и Канцеларија за ромски иницијативи
Вредност на проектот: 184.599,00 Евра
Период на имплементација: 2012 - 2015
Цели:
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Легализација на домови во 6 општини (во Скопје, Куманово, Кочани, Прилеп, Тетово и Штип), каде што
живее поголем број ромско население, преку правна, финансиска и техничка поддршка за процесот.
Резултати:
•

Теренска работа на 7 фацилитатори во шесте општини покриени со проектот, за соработка со
подносители на барања за легализација и ресурсниот центар на НРЦ, општините, адвокатите и други
засегнати страни и учесници во проектот;

•

Евидентирани 1,519 предмети за поддршка во софтверот за електронска евиденција и обработка на
процедурите за легализација;

•

Правна помош, асистенција при прибирање на потребна документација за легализација, иницирани
судски и други постапки потребни за продолжување и завршување на постапката за легализација;

•

Организирани работни средби со општини, владини и други институции на локално и национално ниво;

•

Застапување за правилна имплементација на Законот за постапување на бесправно изградени
објекти, користење на редовен правен лек и право на тужба во управна постапка за легализација за
донесување на правилни и законити решенија за легализација, следење на имплементација на Законот
и последователни законски измени и дополнувања на Законот.

Општата стратегиска цел   на
приоритетот што се однесува
на пристоен дом и услови за
живеење, е да се развие и да
се имплементира системски
пристап на поддршка на Роми
те кои живеат во Република
Македонија, како и на други
ранливи категории на граѓани,
да ги решат своите проблеми
и прашања кои се однесуваат
на легализација на домовите
и имотот, и да го остварат
своето право на пристоен
дом, преку поддршка за прис
тап до вода, електрична енер
гија, канализација, и други по
годности на денешното опш
тество.
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Име на проектот: Адекватно домување за Роми
Донатор: УСАИД и ФООМ
Вредност на проектот: 27.900,00 САД долари
Период на имплементација: 01.05.2015 – 01.05.2016
Цели:
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.

Резултати:
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•

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;

•

снимен документарен филм за легализација и урбанизација
на ромското домување,

•

организирани граѓански собири во 9 ромски населби,

•

повеќе од 2.500 информирани семејства за можноста за
граѓанско учество во процесот на носење на одлуки преку
организирана кампања и патувачки караван,

•

861 едно лице припадници на ромската заедница изразија поддршка
на проектните активности за учество во процесот на застапување и
креирање на јавните политики

Име на проектот: Приватизација на државно
земјиште во сопственост на Роми во Куманово
Донатор: ФООМ
Вредност на проектот: 17.000,00 САД
долари
Период на имплементација: 01.12.2014 –
29.02.2016
Цели:
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.
Освен што им се дава можност на граѓаните да се стекнат со право на сопственост на земјиште на кое
ги имаат изградено своите домови се застапуваме и за ефективна примена на законските измени и
дополнувања на законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, со
оглед дека со измени на Законот се предвидува и приватизација на земјиште кое е наменето како добро
за општа употреба според урбанистичко планирање (сообраќајници, зелени
површини...).

Резултати:
•

Поднесување на 46 барања за приватизација на градежно земјиште

•

Обезбедување на правно застапување и докази во 46 постапки за приватизација
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Приоритет – Пристап до квалитетни здравствени услуги и информации

Име на проектот: Унапредување на достапноста на здравствена заштита на Ромки
Донатор: ФООМ
Вредност на проектот: 37.280,00 Американски долари
Период на имплементација: 01.11.2014 – 30.10.2015
Цели:
Континуирано подобрување на репродуктивното здравје со цел да се намали доенечката и
мајчина смртност, преку мониторинг на пристапот до загарантирана квалитетни антенатални,
перинатални и постпартални здравствени сервиси за Ромки и социјално загрозени жени.
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Резултати:

општата стратегиска цел на приоритетот
што се однесува на пристап до квалитетни
здравствени услуги и информации, е да
се воспостави систем што ќе го поддржи
пристапот до квалитетни здравствени
услуги
за
ромите
од
република
македонија, како и за други ранливи
категории на граѓани

•

Се спроведува основно истражување за потребите и идентификација на свеста кај
целната група на корисници (со посебен осврт кон жените Ромки) за да се процени
состојбата на здравствена заштита и користење и очекувања од превентивни услуги,
и да се искористат наодите како основа за соодветен (наменски) развој на проекти и
застапување по ова прашање;

•

Се дефинираат и оформуваат проблемите на застапувањето и стратегијата за
претставување на проблемот на здравствената заштита пред националните и локалните донесувачи на
одлуки;

•

Подигнување на свеста за бесплатните антенатални услуги, како и за правата на пациентите преку кампања
за информирање и застапување.

Приоритет – Еднакви можности за пристап до правда и уживање
во владеење на правото

Име на проектот: Пристап до правда во Македонија
Донатор: ФООМ и Европската Унија
Вредност на проектот: 12.925,00 Евра
Период на имплементација: 17.02.2014 – 15.08.2015
Цели:
•

Подобрување на системот за заштита на човековите права во земјата, преку зајакнување
на системот на бесплатна правна помош и утврдување на слабостите при имплементација.

•

Поддршка на граѓанските организации во обезбедувањето претходна бесплатна правна
помош, со цел да се добие конзистентна судска практика за подобрување на пристапот
до правдата како и следење на имплементацијата на Законот за бесплатна правна
помош преку производство и независна проценка.

Резултати:
•

Општи правни совети – 469 барања; 1.869 засегнати граѓани;

•

Иницијални совети за користење на правото на бесплатна правна помош – 78
барања за правна помош; 312 засегнати граѓани;

•

Барања за бесплатна правна помош – 25 барања; 100 засегнати граѓани.

Општата стратегиска цел на приоритетот
што се однесува на еднакви можности
за пристап до правда и владеење на
правото, е да се поддржат и подобрат
можностите за еднаков пристап до
правда на општествено незгрижените и
незаштитени граѓани, преку стратегиско
застапување и активизам
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Реализирани проекти за организациско
јакнење и активности за видливост на
организацијата
Организациско јакнење
Име на проектот: Институционален развој 2014/2015
Донатор: Канцеларија за ромски иницијативи
Вредност на проектот: 45.000,00 Американски долари
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Период на имплементација: 01.07.2014 – 30.06.2015
Цели:

Резултати:
•

Подготовка на апликации за проекти

•

Доставување на пишани препораки за Годишната Програма на Владата
на Република Македонија

Подготовка на програма за волонтери

•

Подготовка на годишен наративен и финансиски извештај за 2014

•

Подготовка на апликации за отворени повици на Европската Унија и
други донаторски организации

•

Организирање на надворешна ревизија за работењето во 2014 година

•

Пишани препораки за Годишната Програма на Владата на Р.М.

•

Средба со Бордот и Извршниот директор

•

Подготовка на годишен наративен и финансиски извештај
2014

•

Организирање на надворешна ревизија.

•

Печатење на Годишен извештај

•

Подготовка на Стратегија на НРЦ 2015-2018

•

Име на проектот: Институционален развој 2015/2016
Донатор: Kанцеларија за ромски иницијативи
Вредност на проектот: 89.670,00 Американски долари

•

Одржување на специјален софтвер дизајниран за електронска
евиденција на сите случаи за легализација

•

Изработка на анализа „Достапноста на здравствената заштита за време
на бременоставо Република Македонија – Дали сите жени имаат еднаков
пристап?“

•

Поднесен документ за јавни политики за еднаков пристап до антенатална
и постнатална здравствена заштита во Република Македонија

•

Поднесен документ за јавни политики за лична документација на Ромите
подготвен во соработка со РЕЦ „Амбрела“ од Шуто оризари

•

НРЦ заедно со 2 други ГО Паблик и Порака-Струга поднесе
пишани коментари на работната верзија на Законот за социјално
претприемништво до Министерството за труд и социјална политика

•

Остварена соработка со Македонската асоцијација на Млади правници
на изработка на правно мислење за уставноста и законитоста на работата
на Центрите за социјална работа, доставено до Министерството за труд
и социјална политика, Administrative Court, and State Administrative
Inspectorate

Период на имплементација: 01.07.2015 – 31.12.2016
Цели:
•

•

•

Развој и имплементација на систематски пристап за поддршка на
Ромите во Македонија, како и други ранливи, маргинализирани луѓе,
во социјален ризик да го остварат правото на пристап до адекватно и
прифатливо домување и присилно исселување.
Воспоставување на систем што ќе поддржи пристап до здравствена
заштита и социјален сервис за Ромите, како и за други граѓани под
социјален ризик.
Поддршка и подобрување на пристапот до правда и владеењето на
правото за социјално незаштитените лица

Резултати:
•

Развиена Стратегиска рамка за застапување за
адекватно домување

•

НРЦ е лидер во коалиција за адекватно
домување заедно со 9 локални партнери

•

Поднесок на прашања за разгледување
за домување до Комитетот за економски,
социјални и културни права во ОН

•

Говор на работна средба на Комитетот за
економски, социјални и културни права во ОН
во Женева

•

Поднесок на пишани предлози во областа на
домувањето, здравството и бесплатна правна
помош до Владата на Република Македонија
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Име на проектот: Структурална поддршка за Европски организации
кои работат на истражувања на јавни политики и
граѓански организации на европско ниво
Донатор: Европска Унија
Вредност на проектот: 96.995,00 евра

•

Промовирана ромската култура и традиција на ромскиот детски
фестивал „Отворено срце” во Велико Тарново, Бугарија,

•

Зајакнати капацитетите на НРЦ за внатрешна евалуација и подготвен
Прирачник за внатрешна евалуација,

•

Спроведена анализа и истражување на терен за 1518 лица за
надополнување на недостигот на податоци од областа на домувањето,
здравството и образованието од 12 општини,

•

Подготвена стратегија за решавање на прашања од областа на
домување, здравство и образование,

•

Доставени 3 пишани поднесоци до македонската Влада во однос на
Годишната програма на Владата,

•

Идентификувани специфични ризични случаи и обезбедени бесплатни
правни и технички совети и поддршка.

Период на имплементација: 01.01.2015 – 31.12.2015
Цели:
•

•

Да се охрабри демократското и граѓанското учество на граѓаните на ниво
на Унијата, преку развој на граѓанското разбирање на креирањето на
политиките на Унијата и промовирање на можностите за општествено
и интеркултурно ангажирање и волонтерска работа на ниво на Унијата.
Деталната работна програма на НРЦ за 2015 вклучува 2 главни групи
на активности (градење капацитети и истражување, директна теренска
работа и пристап насочен кон креирање на политики).

21
Резултати:
•

Развиена стратегија и програма за волонтерство,

•

Организирани 9 граѓански собири и партнерски средби за информирање
и зајакнување,

•

Организирани 5 работилници за зајакнување,

•

Печатена книга за историјата на Ромите во Европа,

•

Организирана дебата по повод 10-годишнината од работата на НРЦ,

•

Организиран национален Буверо камп за ромски девојки во соработка
со Ромедиа Фондација,

Организациска видливост

ЕДНО магазин

ЕДНО магазинот е присутен во македонскиот медиумски простор како единствен медиум фокусиран на правата
на Ромите, но и на правата на останатите маргинализирани групи на граѓани, без разлика на националноста,
вероисповеста и политичката припадност.
Магазинот ЕДНО се издава од декември 2008 година под мотото „едно образование за сите“. Во периодот до
2010 година магазинот излегувал еднаш месечно и бил финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд од
Будимпешта.
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По пауза од една година редакцијата на ЕДНО го преформулира мотото во „сите сме едно“, со што и опсегот на
магазинот е проширен и во делот на здравство, вработување и домување, како најгорливи теми кои влијаат врз
квалитетот на живот на најранливите категории на граѓани во нашето општество. Од тогаш, ЕДНО продолжува
да се залага да им се даде глас на сите обесправени, да овозможи пристап на информации од и до ромската
заедница, да ги потсети властите за (не)превземените обврски, да биде алатка за застапување кон поефикасни,
потранспарентни и поотворени за дијалог носители на одлуки и креатори на национални и локални политики,
како и да го подигне квалитетот во известувањето за вистинските проблеми со кои се соочуваат Ромите, но и
останатите ранливи категории на граѓани во државава.
Со овој магазин НРЦ ги отсликува работите такви какви што навистина се, пред сè на терен, но и на хартија, во
законите, преку слика, преку животни приказни, историја…
ЕДНО застапува водено од мотото дека правата не се даваат, туку се стекнуваат со раѓање, бидејќи сите сме ЕДНО!
Во 2015 година подготвени се 6 изданија на магазинот ЕДНО, кои за читателите се достапни преку facebook
профилот на магазинот и интернет страницата на ЕДНО Магазинот.

БУВЕРО – Ромски медиумски тренинг програм
Во периодот од 13-26 јули 2015
година, НРЦ го организираше тре
тиот по ред БУВЕРО камп, што се
одржа во Етно Село - Куманово.
Учесниците на кампот имаат при
лика да учат за професионална
изработка на филмови, новинарство,
се запознаваат со историјата и
културата на Ромите и ромскиот
идентитет.
За време на кампот се обработуваат
различни теми и прашања, користејќи
различни техники и методи на учење.
Предавањата вклучуваа теми како
„Раскажување приказни – улогата
на медиумите во креирање простор
за колективно сеќавање и пренос
на културни вредности“. Покрај пре
давањата, на учесничките им се
прикажани и документарни фил
мови, а реализирана е и прак
тична работилница за водење на
интервју.
Еден ден од кампот насловен како
МЕДИУМИ бил целосно посветен
на теоријата за новинарството,
каде учесниците, преку две
сесии се запознале со вовед во
новинарството, дискутирано е
за општото значење на нови
нарството и на медиумите, и
изучени се формите на новинар
ско известување.

Учесничките на кампот, преку
содржините на обуките се
запознаени и со Постмодерна
медиумска структура, WEB
2.0 и блогирање. Паралелно
со предавањата, учесниците
работеле и на развивање
на сопствена идеја за фото
кампања и кратко видео.
Еден дел од учесниците
имале и прво телевизиско
интервју за К3 Телевизија,
каде што зборуваа за
програмата,
нивните
импресии и очекувања.
Покрај теоријата, учес
ниците имале прилика да
работат на фотографирање,
снимање и примена на
други практични алатки и
техники, кои го дефинираат
новинарството.
Како дел од обуката за
прикажување на учениците
Роми во образованието, реа
лизирана е и вежба за рас
кажување на приказни.
Освен теоретското и практично
знаење со кое излегоа учес
ничките на БУВЕРО кампот,
уште една голема придобивка
е можноста за вмрежување, соработка и покренување и реализација на
заеднички иницијативи за подобро денес за сите Роми во Светот.
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АНЕКСИ
АНЕКС 1 – Јавни настани
Датум

08.04.2015

Локација

Скопје

05-07.05.2015

Велико Трново, Бугарија

12.06.2015

Куманово

24.07.2015

Куманово

08.10.2015

Злокуќани, општина
Карпош

20.10.2015

Ромско мало Кочани

Настан
Тркалезна маса „Законот
за постапување со
бесправно изградени
објекти и Ромите –
имплементација и
предизвици“
Учество на ромски детски
фестивал „Отворено
срце“ во Велико Тарново,
Бугарија
Годишно собрание на НРЦ
Завршна манифестација
од БУВЕРО проектот
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани

Број на учесници

Категорија на
учесници

26

НВО, јавни службеници,
адвокати

29
15

Ученици

42

НВО, медиуми, граѓани

50

НВО, медиуми, граѓани

150

Граѓани

350

Граѓани

26.10.2015

Скопје

29.10.2015

Куманово

30.10.2015

Ромско маало Штип

03.11.2015

Тризла 2 Прилеп

13.11.2015

Ромско маало Битола

17.11.2015

Средорек Куманово

19.11.2015

Ромско маало Крива
Паланка

24.11.2015

Шуто Оризари

30

Јубилејна средба „Роми
2015, Роми 2020, Роми...?„
Јубилејна средба „Роми
2015, Роми 2020, Роми...?“
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани
Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани

103

НВО, медиуми, граѓани

41

НВО, медиуми, граѓани

350

Граѓани

550

Граѓани

200

Граѓани

270

Граѓани

160

Граѓани

300

Граѓани

04.12.2015

Тетово

07.12.2015

Скопје

22.12.2015

Скопје

Вкупен број за сите настани:

Патувачки караван
промоција на филм и
собирање на потписи од
граѓани
Дебата „Ромите на
политичката сцена во Р.
Македонија“
Промоција на книгата
„Ромите во Европа“ од
Рамо Рушидовски

90

Граѓани

30

НВО, граѓани

40

НВО, медиуми, граѓани

2.767
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АНЕКС 2 – Обезбедени услуги
Вид на поддршка

Локација

Информирање
Информирање
Информирање

Куманово
Кочани
Штип
Куманово, Крива
Паланка и Кратово

Општи правни информации

32

Иницијални совети за користење
на правото на бесплатна правна
помош
Барање за бесплатна правна
помош
Управни постапки за легализација
Управни постапки за легализација
Управни постапки за легализација
Управни постапки за легализација
Управни постапки за легализација
Управни постапки за легализација
Правна помош во постапки за
легализација (правни совети и
застапување)
Правна помош во постапки за
легализација (правни совети и
застапување)
Правна помош во постапки за
легализација (правни совети и
застапување)

Куманово, Крива
Паланка и Кратово

Број на
барања
120
80
90

Бр. на
корисници
480
320
360

Категорија
на учесници
Граѓани
Граѓани
Граѓани

Здравство
Здравство
Здравство

469

1876

Граѓани

Правна помош

78

312

Граѓани

Правна помош

Тема

Куманово, Крива
Паланка и Кратово
Шуто Оризари
Тетово
Куманово
Штип
Кочани
Прилеп

25

100

Граѓани

Правна помош

477
123
270
166
35
190

1908
492
1080
664
140
760

Граѓани
Граѓани
Граѓани
Граѓани
Граѓани
Граѓани

Домување
Домување
Домување
Домување
Домување
Домување

Шуто Оризари

80

320

Граѓани

Домување

Тетово

50

200

Граѓани

Домување

Куманово

250

1000

Граѓани

Домување

Правна помош во постапки за
легализација (правни совети и
застапување)
Правна помош во постапки за
легализација (правни совети и
застапување)
Правна помош во постапки за
легализација (правни совети и
застапување)
Обезбедување на докази и
потврдување на факти во управни
постапки за легализација
Обезбедување на докази и
потврдување на факти во управни
постапки за легализација
Обезбедување на докази и
потврдување на факти во управни
постапки за легализација
Обезбедување на докази и
потврдување на факти во управни
постапки за легализација
Жалби и управни тужби
Жалби и управни тужби
Жалби и управни тужби
Писмени Поднесоци и ургенции
Писмени Поднесоци и ургенции
Писмени Поднесоци и ургенции
Писмени Поднесоци и ургенции
ВКУПЕН БРОЈ:

Штип

100

400

Граѓани

Домување

Кочани

5

20

Граѓани

Домување

Прилеп

120

480

Граѓани

Домување

Тетово

35

140

Граѓани

Домување

Куманово

150

600

Граѓани

Домување

Штип

30

120

Граѓани

Домување

Прилеп

60

240

Граѓани

Домување

Тетово
Куманово
Штип
Тетово
Куманово
Штип
Прилеп

2
45
5
40
150
60
35
3.340

8
180
20
160
600
240
140
13.360

Граѓани
Граѓани
Граѓани
Граѓани
Граѓани
Граѓани
Граѓани

Домување
Домување
Домување
Домување
Домување
Домување
Домување
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АНЕКС 3 – Обуки
Датум

34

Локација

31.01.2015

Куманово

26.04.2015

Куманово

18.06.2015
12-26.06.2015

Куманово
Куманово

24-25.08.2015

Скопје

17.09.2015

Скопје

12-14.09.2015

Скопје

02-04.10.2015

Охрид

08.10.2015

Скопје

Обука
Обука за инфо точки од проект Унапредување
на достапноста до здравствена заштита за
Ромки
Обука за инфо точки од проект Унапредување
на достапноста до здравствена заштита за
Ромки
Обука за следење, оценување и известување
БУВЕРО камп (обука за новинарство)
Градење на капацитети на граѓански
организации организирано од страна на
УСАИД
Обука за ослободување од данок,
организирана од страна на ФООМ и УСАИД
Обука за финансиско работење,
организирано од УСАИД
Обука за образование на возрасни,
Курикулум глобале, организирано од страна
на ДВВ Интернационал
1. Пополнување на прашалник за
самопроценка
2. Право на адекватно домување и насоки за
граѓанско влијание
Организатор: НРЦ

Вкупен број
на учесници

Категорија
на
учесници

Број на
организации учесници

7

НВО

1

9

НВО, јавни
службеници

1

НВО

1

НВО и лица
партнери

6

11
12
2 од НРЦ
2 од НРЦ
1 од НРЦ
1 од НРЦ

13

20.10.2015

Кочани

30.10.2015

Штип

03.11.2015

Прилеп

17.11.2015

Куманово

19.11.2015

Крива
Паланка

23-24.11.2015

Скопје

26-29.11.2015

Охрид

1. Разгледување на податоци од прашалник
за самоевалуација
2. Детектирање на проблеми во врска со
домување во ромски населби
Организатор: НРЦ
1. Разгледување на конститутивни документи
на здруженија (Статут, решенија, други
интерни акти)
2. Улога на урбани заедници согласно Закон
за локална самоуправа
Организатор: НРЦ
1. Разгледување на конститутивни документи
на здруженија – продолжение
2. Улога на урбани заедници согласно Закон
за локална самоуправа – продолжение
Организатор: НРЦ
1. Зајакнување на видливоста на граѓански
организации на локално ниво
2. Закон за постапување по претставки и
предлози
Организатор: НРЦ
1. Структурален пристап кон креирање на
стартегии на Г.О
2. Закон за слободен пристап до јавни
информации и најави за измени на Закон за
легализација
Организатор: НРЦ
TAIEX Работилница за Пристап до правда и
Бесплатна правна помош
Обука за образование на возрасни,
Курикулум глобале, организирано од страна
на ДВВ Интернационал

14

НВО и лица
партнери

6

11

НВО и лица
партнери

6

14

НВО и лица
партнери

6
35

16

НВО и лица
партнери

6

18

НВО и лица
партнери

6

1 од НРЦ
1 од НРЦ

36

04.12.2015

Тетово

14.12.2015

Скопје

1.Разледување на предлог стратегии на
организациите
2. Управни постапки за домување
(легализација, приватизација)
Организатор: НРЦ
Обука за финансиско работење,
организирана од страна на УСАИД

15

1 од НРЦ

НВО и лица
партнери

6

АНЕКС 4 – Медиумски настани
Датум на
емитување

Вид и ниво на
медиум

Име на
медиумот

Наслов на материјалот

Вид на
материјал

03.03.2015

Интернет портал

Кумановски
муабети

Заради брз трансфер на пари од
странство – 500 граѓани останаа без
социјална помош

Вест

09.10.2015

Национална ТВ

24 вести ТВ

Интервју

10.2015

Национален магазин

Лице в лице

Вест

01.10.2015

Интернет портал

Ромски Инфо
Портал

19.10.2015

Интернет портал

Комарец

26.10.2015

Радио

Радио МОФ

27.10.2015

Интернет портал

Идивиди

27.10.2015

Интернет портал

Локално.мк

ДОМУВАЊЕТО Е ПОВЕЌЕ ОД ЧЕТИРИ
ЅИДА И КРОВ
ПОЧЕТОК НА КАРАВАНОТ
„ДОМУВАЊЕТО Е ПОВЕЌЕ ОД
ЧЕТИРИ ЅИДА И КРОВ“
ДЕБАТА ПО ПОВОД ДЕСЕТ ГОДИНИ
РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИОТ
РОМСКИ ЦЕНТАР
Дебата „Роми 2015, Роми 2020,
Роми...?“
Дебата „Роми 2015, Роми 2020,
Роми...?“

Вест

Тема и фокус
на материјалот

Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава
Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава
Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава

Вест

Вест

Јубилеј

Вест
Вест

Јубилеј

37

27.10.2015
27.10.2015
27.10.2015

38

Национална
телевизија
Национална
Телевизија
Национална
Телевизија

24 вести
Канал 5
Сител

25.10.2015

Локална телевизија

К3

29.10.2015

Интернет портал

Економски лидер

03.11.2015

Радио

Радио Слободна
Европа

17.11.2015

Интернет портал

Кумановски
муабети

Невработеност, дискриминација и
лоша здравствена заштита - реални
проблеми на Ромите
Дебата „Роми 2015, Роми 2020,
Роми...?“
Дебата „Роми 2015, Роми 2020,
Роми...?“
Одбор за права на малцинства во
посета на НРЦ
Националниот ромски центар
одбележа 10 години од постоењето
Една деценија работа на
Националниот ромски центар во
Куманово
Ромите во Средорек добија совети
за легализација

Информација
Вест

Јубилеј

Вест

Јубилеј

Вест

Јубилеј

Вест

Јубилеј

Вест

20.11.2015

Национална ТВ

Телма

Интервју

08.12.2015

Локална ТВ Куманово

ТВ ПЛУС

Интервју

08.12.2015

Локална ТВ Куманово

ТВ ПЛУС

Интервју

09.12.2015

Национална
информативна
агенција

МИА

Напис

Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава
Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава
Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава
Домување

12.12.2015

Регионална ТВ со
студио во Куманово

К3 ТВ

18.12.2015

Интернет портал

Рома Тимес

25.12.2015

Национален магазин

Лице в лице

Интервју
Промоција на книгата „Ромите во
Европа“ од Рамо Рушидовски

Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава

Вест

Колумна

Кампања
Домувањето е повеќе
од четири зида и кров
над глава
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АНЕКС 5 – Информативни и едукативни материјали
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Име на материјал

Вид на материјал

Тема и фокус на
материјалот

Дистрибуирана
количина

ЕДНО Магазин

Списание

Едукативен и
информативен материјал

Електронско издание

БУВЕРО буклет

Брошура

Информативен материјал

30 копии

За време на настани

Домот е повеќе од четири
ѕида и кров

Брошура

Информативен материјал

2000 копии

За време на настани

Домот е повеќе од четири
ѕида и кров

Постер

Информативен материјал

500 копии

За време на настани

Домот е повеќе од четири
ѕида и кров

Документарен филм

Годишен извештај 2014

Извештај

Информативен материјал

500 копии

За време на настани

10 години НРЦ

Брошура

Информативен материјал

2000 копии

За време на настани

Брошура

Информативен материјал

500 копии

За време на настани

Анализа

Анализа

50 копии

За време на настани

Секоја мајка има право
на антенатална заштита,
секое бебе има право да
се роди живо
Достапност до
здравствена заштита во
текот на бременоста во
Република Македонија
– имаат ли сите жени
еднаков пристап?

Начин на
дистрибуција
Преку интернет и
печатени лично, за време
на настани

За време на настани

