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МЦМС го публикуваше извештајот 
од истражувањето Барометар на 
еднакви можности посветен на пер-
цепцијата на дискриминацијата во 
Македонија. 

Истражувањето покажа дека граѓани-
те најмногу ја перципираат дискри-
минацијата по партиска основа. Таа 
изнесува 78,3% и е речиси двојно по-
висока од перцепцијата за дискрими-
нација по основ на пол (36,6%). Втора 
на листата е дискриминацијата по основ на етничка 
припадност (51%), а трета дискриминацијата по основ 
на сексуална ориентација (46,3%). 

Во однос на 2009 година, кога последен пат беше спро-
ведено ова истражување, зголемена е перцепцијата за 
дискриминација по три основи: по основ на сексуална 
ориентација зголемувањето е за 6,4% процентни поени 
(46,3% - 2013 наспроти 39,9% - 2009); по религиска ос-
нова, за 3,8 процентни поени и по партиска основа за 
0,5 процентини поени (78,3% во 2013 наспроти 77,8% 
во 2009 година).

Вкупно 22,2% од испитаниците биле жртва на дискри-
минација во последните 12 месеци, а во улога на сведо-
ци се нашле 30,8% од нив. И кај оние со лично искуство 
и кај оние кои биле сведоци, најчестата основа за дис-
криминација била онаа по партиска припадност, 13,1% 
односно 17,5%. 

Повеќе од 80% од испитаниците се 
согласни да се воведат мерки кои ќе 
обезбедат еднакви можности за сите 
основи на дискриминација освен, за 
дискриминацијата по основ на сексу-
ална ориентација каде таа согласност 
изнесува 66,4%. Дека воопшто или 
недоволно се вложуваат напори за 
борба против сите облици на дискри-
минација сметаат вкупно 59,4% од 
испитаниците. 

Иако 55,7% од испитаниците рекле дека си ги знаат 
правата во случај на дискриминација, а 80,9% рекле 
дека ќе побараат заштита, сепак 33,4% не знаат каде 
ќе се обратат за помош. Најголем процент, 24,8% од тие 
што одговориле каде ќе ја бараат заштитата, ја одбрале 
полицијата, а Комисијата за заштита од дискриминација 
е избор на 8% од испитаниците.

Истражувањето беше спроведено преку телефонската 
анкетата во домаќинствата на национален репрезен-
тативен примерок од 1.600 испитаници. Анкетата беше 
спроведена во септември 2013 година. Целта на истра-
жувањето беше да се испита перцепцијата на граѓаните. 
МЦМС ѝ ја довери анкетата на јавното мислење, врз 
којашто се базира извештајот, на истражувачката куќа 
М-проспект, чија одговорност беше и методолошката 
исправност на анкетата. 

Mладите федералисти 
слушнаа за 

активностите на  
МЦМС за толеранција

Младите европски федералисти 
избраа да слушнат кои се постиг-
нувањата на МЦМС на полето на 
толеранцијата што беше дел од 
меѓународниот семинар „Толерант-
на Европа – дефинирање на преч-
ките“. Презентацијата ја направи 
првиот извршен директор на МЦМС, 
Александар Кржаловски, на 9 април 
2014 г. пред дваесетина учесници од 
Финска, Шведска, Украина, Грција, 
Германија и други европски земји. 

Беше опфатено 20-годишното ис-
куство на МЦМС посветено на кул-
турната разноличност и дијалогот. 
Учесниците беа најзаинтересирани 
за споровите на Македонија со со-
седите и начинот на справување со 
нив. Најмногу се дебатираше за спо-
рот за името со Грција. 
Студентите се интересираа и за при-
знавањето на автокефалноста на 
МПЦ и за меѓуетничките односи во 
Македонија.

Во мај, МЦМС ќе започне со 
спроведувањето на анкетата 
со бизнис заедницата со цел 
детектирање на ризиците од 
корупцијата и поврзаноста на 
корупцијата со организираниот 
криминал во Република Македонија. 
Анкетата ќе биде спроведена на 
репрезентативен примерок од 400 
претставници на приватни деловни 
субјекти со различна големина. 

Резултатите од анкетата, заедно со 
наодите од другите истражувачки 
активности ќе бидат основа за 
изработката на Извештај за следење 
на корупцијата и заканата од 
организиран криминал. 

Како до функционална канцеларија?
Од 15 до 17 април 2014 година во Маврово беше орга-
низирана обука за канцелариско и архивско работење. 
На обуката учествуваа седумнаесет претставници на 
граѓанските организации кои работат со маргинали-
зирани групи во кумановскиот, скопскиот и тетовскиот 
регион. 

Учесниците беа запознаени со правилата и законски-
те рамки на канцелариското и архивското работење. 
Посебен фокус беше ставен на правилата за водење 
договори, дописи, проектни документи и листи, објави, 
фотографии и публикации, како и правилата за сорти-
рање документи. 

„Oбуката е многу корисна“, рече Јасмина Манева од „Ју-
ниор ашивмент“. Според неа, граѓанските организации 
имаат недостатоци во правилното чување на докумен-
тацијата. „Знаењата за архивирање и канцелариско 
работење се многу важни за една функционална канце-
ларија, затоа ваквите обуки ни се многу важни“, додаде 
таа.

Учесниците се запознаа и со системите за управување 
со квалитет, ИСО 9001 и ИСО 14000. Вештините за пра-
вилно канцелариско работење и архивирање се разви-
ваа и преку вежби. Учесниците во групи вежбаа пишу-
вање деловно писмо, склучување договор, составување 

фактура, заведување во деловодник, регистрација на 
фактури во влезна и излезна книга за фактури, составу-
вање на блок дијаграм за конкретно барање и цртање 
на функционална канцеларија. 

Обуката ја спроведе граѓанската организација ОРТ.

Обуката e реализирана во рамки на проектот „Оспосо-
бување на малцинските жени погодени од конфликтот“ 
кој е финансиран од Европската Унија во рамките на 
4-та компонента на Инструментот за претпристапна по-
мош (ИПА). ОЖП го спроведува МЦМС со партнерите со 
цел да се поддржи пристапот на жените погодени од 
конфликтот до пазарот на трудот.

Учесниците се стекнаа со вештини за правилно 
чување на документацијата

Објавен новиот  
„Барометар на еднакви можности“

Започнува мерењето на 
нивото на корупција
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