
МЦМС  е-Билтен

Граѓанскиот ангажман и волонтерството беа темата на 
првиот Национален форум на Цивика мобилитас што се 
одржа на 4 декември 2015 година во Младинскиот кул-
турен центар (МКЦ) во Скопје.

„Волонтерството е во фокусот на денешниот ден, затоа 
што тука е силата за мобилизација на целото граѓанско 
општество од кое се очекуваат општествените промени“, 
рече Александар Кржаловски, прв извршен директор на 
МЦМС и Национален лидер на тимот на Цивика мобили-
тас на отворањето на Форумот. 

Од името на Младинскиот културен центар Битола, на 
присутните им се обрати Златко Талевски. „Сакам да му 
одадам признание на тимот на Цивика мобилитас за ор-
ганизација на овој настан затоа што за прв пат на едно 
место се собрани сите организации и институции кои ра-
ботат со волонтери. Зголемувањето на нашата меѓусебна 
соработка ќе придонесе да се развива волонтерството 
во Македонија“, рече Талевски.

Темата на Националниот форум беше тема и на дебата-
та „Hands on matters“. На дебатата зборуваа Александра 
Ристовски, Никица Кусеникова, Ивона Крстевска, Габри-
ела Андреевска, Даниела Стојанова, Ѓоко Вукановски и 
Логин Кочишки. 

„Солидарноста е основното начело на волонтирањето“, 
рече Александра Ристовски. „Волонтерите добиваа иску-
ства и вештини кои им помагаат во животот, а волонти-
рањето им прави и промена на дневната рутина“, која, 
според Ристовски, им помага да го пронајдат чувството 
на среќа. 

Присутните се согласија дека младите не се доволно ин-
формирани за волотирањето и придобивките што можат 
да ги имаат од него. Волонтирањето не треба да биде 
гледано како замена за работа, но волонтираењето може 

да им ги зголеми компетенциите, вештините и знаењата. 
Тие исто така се согласија дека обврска на граѓанските 
организации е да го поттикнат волонтерството. 

Цивика мобилитас промовираше девет мали и пет ад 
хок грантисти. Сертификатите им ги додели вршителот 
на должност Амбасадор на Швајцарија во Македонија,  
Катерина Штокер. „Целта е да се создаде критична маса 
на граѓански организации кои ќе бидат подготвени на-
времено да ги адресираат проблемите во општеството и 
со активно учество да ги решат“, рече Штокер.

На настанот Националниот совет за развој на волон-
терство и Министерството за труд и социјална политика 
ги доделија националните награди за волонтерство за 
2015 година.  Волонтерка на годината е Сибел Бајрам, 
а Билјана Пешева од Скопје и Перса Стојановска од 
Делчево добија благодарници. Наградата волонтерска 
практика ја доби организацијата Уметност на живеење-
то во Македонија, а Наша ТВ ја доби наградата медиум 
кој со својата уредничка политика ги промовира волон-
терските ангажмани. Признанија добија организациите: 
Младински културен центар од Битола, Црвен крст на 
Македонија и Волонтерски центар Скопје. 
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Платформата на граѓански организации за борба против 
корупцијата, чија членка е и МЦМС на 9 декември 2015 
година одржа прес конференција по повод Меѓународ-
ниот ден за борба против корупцијата. Тие ги повикаа 
сите чинители во општеството и сите поединци да делу-
ваат проактивно во сузбивањето на корупцијата. 

„Денес освен Меѓународниот ден за борба против ко-
рупцијата, Платформата одбележува и една година од 
основањето“, рече во своето обраќање Марија Саздев-
ски од МЦМС и им се заблагодари на медиумите затоа 

што ги следат активностите и овозможуваат да бидат 
пренесени до оние на кои им се упатени. 

Организациите се придружија на глобалната кампања 
на Обединетите Нации за борба против корупцијата под 
мотото „Да го прекинеме синџирот на корупцијата”.  „Ко-
рупцијата не е нешто со што треба да се помириме и за-
тоа ги повикуваме сите засегнати страни во општеството 
да дејствуваат за да се прекине синџирот на корупцијата 
во земјата“, рече Саздевски.

Миша Поповиќ се осврна на клучните институции во 
борбата против корупцијата. „Потребно е да се зголемат 
надлежностите и ресурсите на Државната комисија за 
спречување на корупцијата (ДКСК) за да се овозможи 
нејзина поактивна улога во борбата против корупцијата“, 
рече Поповиќ и додаде дека Комисијата треба да обез-
беди подобра соработка со граѓанскиот сектор и граѓан-
ските организации. 
Членките на Платформата изразија загриженост заради 
невклучувањето на јавноста во подготовката на пред-
лог-законите и предлог законските измени кои произле-
гуваат од Политичкиот договор од 2 јуни и 15 јули. 

Корупцијата не е нешто со што треба да се помириме!

МЦМС обезбеди електрична енер-
гија за три големи шатори поставени 
во транзитниот центар „Табановце“. 
Овие прибежишта на бегалците 
сега се загреани и осветлени. Ак-
тивностите за обезбедување струја 
ќе завршат до крајот на годината 
кога целиот транзитен центар ќе до-
бие напојување. Покрај ова, МЦМС 
постави настрешница на излезот 
од транзитниот центар „Табановце“ 
каде полицијата врши проверка на 
документите, а наскоро ќе постави 
настрешница и на влезот од тран-
зитниот центар „Винојуг“. Настреш-
ниците ќе ги заштитат бегалците од 
дождовите и снеговите.

Овие активности се дел од одгово-
рот на МЦМС на бегалската криза 
со која се соочи Македонија како 
транзитна земја. МЦМС ќе помог-
не за надминување на проблеми-
те предизвикани со доаѓањето на 
зимата и ќе обезбеди информации 
за бегалците. Покрај тоа, тимот на 
МЦМС кој ги спроведува актив-
ностите поврзани со бегалците е во 
постојана соработка и координација 
со надлежните органи и граѓанските 
организации кои работат на терен 
како би биле во можност да одгово-
рат на потребите на бегалците.

Проектот „Поддршка на бегал-
ците во Македонија“ започна да 
се спроведува во почетокот на но-
ември 2015, а ќе трае до крајот на 
март 2016 година. Финансиската 
поддршка е обезбедена од НЦА 
(Norwegian Church Aid)  која е член-
ка на Акт Алијансата (ACT Alliance).

Започнаа активностите 
во транзитните центри

Граѓанските организации побараа проактивен однос 
во борбата против корупцијата од сите

Националниот форум обедини голем број граѓански 
организации  
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На 16 декември во просториите на клубот ГЕМ Инсти-
тутот за демократија „Социетас цивилис“ го промови-
раше краткиот документ за јавни политики „Како да се 
унапреди вклучувањето на граѓанските организации во 
давањето на услуги? Состојби, предизвици и можности“ 
на авторите Јован Близнаковски и Христијан Петрушев. 

Документот содржи приказ на состојбата на граѓанските 
организации кои работат како даватели на услуги. Во 
Македонија, давањето услуги сè уште не е дефинирано 
со законските прописи. Во јавната сфера нема соодве-
тен термин кој би ги опишал ентитетите, јавни или при-
ватни, кои учествуваат во давањето и обезбедувањето 
услуги за различни категории на граѓани.  

„Социјалните услуги кои ги нудат граѓанските организа-
ции влегуваат во доменот на основните функции на др-
жавата во рамките на социјалната политика,“ рече Јован 
Близнаковски. Спроведувањето од страна на граѓански-
те организации ќе овозможи помал товар за државните 
институции, но и поголема помош и поддршка за корис-
ниците на социјалните услуги

Симона Огненовска од МЦМС ја потенцираше потре-
бата од подлабинско издржување на оваа област.  До-
брите практики од Словенија за успешното партнерство 
меѓу државата и граѓанските организации при давањето 
услуги ги сподели Тина Дивјак од ЦНВОС од Словенија. 
„За жал, во Македонија, како и во Словенија граѓански-
те организации се зависни од политичката волја“, рече 
Дивјак. „Социјалните услуги се наменети за луѓето, не за 
граѓанските организации и тоа не треба да се заборави. 
Граѓанските организации ги карактеризира посветенос-
та кон работата, не профитот и тоа е причината тие да 
бидат признаени и препознаени како партнери на на-
ционалните и локалните власти“ додаде таа. 

Иако праксата на препознавање на граѓанското учест-
во на полето на давање социјални услуги од страна на 
државата сè уште е на многу ниско ниво во Македонија, 
постојат голем број на организации кои учествуваат 
како даватели на услуги низ различни тематски области. 
Во рамки на документот беа подготвени и препораки 
насочени кон подобрување на можностите и политики-
те за граѓански ангажман во оваа сфера. 

Како да се унапреди вклучувањето на 
граѓанските организации во давањето услуги?Економската вредност 

на непрофитниот 
сектор во Западен 
Балкан и Турција

МЦМС, преку прибирање податоци, 
учествуваше во подготовката на пр-
вата студија за економската вредност 
на непрофитниот сектор во седум 
земји од Западен Балкан (Албанија, 
БиХ, Косово, Македонија, Црна Гора, 
Србија) и Турција. Студијата опфаќа 
информации за економското влијание 
на секторот, ги мапира и илустрира 
финансиските капацитети, големината, 
резултатите и вредностите на секторот 
во однос на целокупната економија.

Турција е земјата во која има најголем 
број граѓански организации, 102.727 
(во 2013 година) и најголем број вра-
ботени во организациите, во однос на 
другите земји – 50.976. Сепак, гледано 
процентуално, во однос на вкупниот 
број вработени, првото место му при-
паѓа на Косово, каде вработените во 
граѓанскиот сектор се 2,58% од вкуп-
ниот број на вработени, или во апсо-
лутни бројки – 8.746. 

Што се однесува до финансиите, со 
1,34% учествуваат приходите на 
граѓанските организации во Турција 
во однос на бруто домашниот произ-
вод (БДП) на земјата, или во апсолут-
ни бројки околу 8,3 милијарди евра. 
Најниското учество е забележано во 
Албанија, 0,25% од БДП на земјата, а 
за Косово и Босна и Херцеговина не 
постојат такви податоци. 

Студијата го поддржува процесот на 
легитимизација на граѓанското опш-
тество и неговите активности особено 
преку податоците за вработеноста 
и економскиот раст во непрофит-
ниот сектор. Нејзината цел е и да ја 
унапреди достапноста на статистички 
информации за карактеристиките на 
финансиските и човечките ресурси 
на граѓанското општество. Таа треба 
да влијае и на свеста на клучните 
државни институции за важноста на 
секторот за општество и потребата за 
негова поддршка и одржливост пре-
ку државното финансирање и други 
извори на средства. Институциите 
треба да ја препознаат економската 
вредност на секторот и да креираат 
клучни стратегии за одржување на 
економските и човекови ресурси во 
граѓанското општество.

Студијата ја подготви Дубравка Ве-
лат. со поддршка од БЦСДН, а МЦМС 
учествуваше во неа како партнер  и 
ја поддржа подготовката на делот за 
Македонија.

Регионалната канцеларија на проектот ТАКСО организи-
раше конференција на тема „Филантропија во Западен 
Балкан: Инвестирање во иднината“. Конференцијата се 
одржа од 25 до 27 ноември 2015 во Белград, а учес-
твуваа владини претставници одговорни за правната 
рамка за филантропија, ГО кои имаат искуство со фи-
лантропско давање, корпоративни или индивидуални 
донатори и медиуми, сите од Западен Балкан и Турција.

Конференцијата имаше за цел да овозможи дијалог и да 
го поддржи зајакнувањето на капацитетите на граѓан-
ските организации за користењето на филантропијата 
за граѓаните и за општеството, како и да им помогне да 
ја постигнат организациската мисија, а преку тоа и да 
обезбедат одржливост.

Беше истакнато дека регионот бележи напредок во раз-
војот на филантропијата. Сепак, бројни се предизвиците 
за понатамошно унапредување и зголемување на уло-
гата на граѓанските организации во поттикнувањето на 
филантропијата. Тие се разликуваат од земја до земја 
заради спецификите на законодавството кое го стиму-
лира дарувањето. Потребно е да се признае клучната 
улога на граѓанските организации кои работат со своите 
заедници и развиваат филантропски практики.

За земјите од регионот, Законот за донации и спонзор-
ства во јавните дејности во Македонија понуди одре-
дени решенија кои беа земени  предвид како добри 
практики. Македонија е потенцирана како позитивен 
пример и лидер во регионот кога станува збор за зако-
нодавството за потикнување филантропија и покрај од-
редени утврдени недостатоци во спроведувањето. До-
полнително, позитивен и уникатен пример во регионот 
беше и Анализата на трошоци и придобивки од даночни 
поттикнувања во законот за донации и спонзорства во 
јавните дејности подготвена од Центарот за даночна 

политика, во рамки на проект спроведуван од Конект, 
финансиски поддржан од Европската Унија. 

На конференцијата беа идентификувани потребните 
промени во легислативата за индивидуални и корпо-
ративни давања по земји, а беа изведени и заеднички 
регионални заклучоци. Каталист Балкан во улога на 
поддржувач на организацијата на конференцијата, ги 
претстави прелиминарни-те резултати од следењето на 
донирањата во регионот, меѓу кои и за Македонија. Ка-
талист ги собира податоците за домашната филантро-
пија од медиумите и јавниот домен со што  обезбедува 
квантитативни и квалитативни податоци за растот и 
структурата на филантропскиот сектор.

Работната група за Македонија ја идентификуваше 
потребата од подобрување на административната про-
цедура за определување на јавниот интерес за стекну-
вање на даночно олеснување како клучен предизвик 
во законодавството. Групата сметаше дека процедурата 
треба да биде поврзана со примателот на олеснување-
то, а не со конкретна донација/спонзорство и да биде 
ограничена само на непрофитни приматели.

Прва конференција за филантропија 
во регионот

Регионот бележи напредок во развојот на 
филантропијата но има уште доста да се направи
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