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МЦМС и партнерите пред повеќе од 150 гости ги про-
мовираа резултатите од проектот „Оспособување на 
жените погодени од конфликтот“. Завршниот настан се 
одржа на 6 мај 2014 година во х. Холидеј ин во Скопје.

За 18 месеци, колку што траеше спроведувањето, про-
ектот ги подобри можностите за вработување на 272 
жени од општините Теарце, Јегуновце, Желино, Липково, 
Чаир, Сарај и Маврово и Ростуша, како и од нивните со-
седни општини и урбани центри.

„Потребно е поголемо охрабрување на жените за вклу-
чување на пазарот на трудот“, рече Даниела Стојанова, 
координатор на проектот. „Нашите постигнувања, меѓу 
другото, се должат на интензивната директна комуни-
кација со нив која помогна жените да се вклучат во 
обуките.“

Вкупно 104 жени стекнаа работно искуство благодаре-
ние на обуката низ работа што се спроведуваше во 41 
претпријатие, а 65 жени учествуваа во курсеви за зани-
мања. Ова овозможи, досега, да се вработат повеќе од 
20 жени. Очекувањето на МЦМС и партнерите се дека 
таа бројка во следниот период ќе расте.

Самире Шаќири од Шемшово, по обуката низ работа го 
доби своето прво вработување. „Никогаш не верував 
дека ќе имам работа и дека како сите други ќе имам 
свое занимање. Со ова, МЦМС ми ја врати вербата во 
иднината.“ 

Покрај обуката низ работа, 46 жени стекнаа вештини за 
работа на компјутер, а 114 жени го подобрија знаење-
то на англискиот јазик, 45 жени учествуваа на обука за 

подобрување на вештини за вработување, претприем-
ништво и администрација. Покрај ова, за 125 учеснички 
во програмата беа подготвени планови за личен и про-
фесионален развој.

За Џумадије Ибрахими од Теарце курсевите кои ги 
организира МЦМС биле поттикнувачки и мотивирачки. 
„Курсевите  можат да им го сменат животот на жените“, 
рече таа и ги покани жените да се вклучат во различни 
активности и да ги срушат бариерите.

Целта на проектот беше да се поддржи пристапот на же-
ните од регионите погодени од конфликтот до пазарот 
на трудот.  Буџетот на проектот изнесува 261.680 евра, 
финансиран е од ЕУ во рамките на 4-та компонента на 
Инструментот за претпристапна помош (ИПА), со ко-фи-
нансирање од МЦМС. Партнери на МЦМС во спроведу-
вањето беа Флоренс Најтингејл од Куманово, Инцијати-
ва за европска перспектива од Скопје и Рекански Бисер 
од Маврово и Ростуша. 

Се подготвуваат 
стратешките 

приоритети на идната 
Платформа за борба 
против корупцијата

На 21 и 22 мај 2014 година, во х. 
Бистра во Маврово, МЦМС во со-
работка со  Асоцијацијата за демо-
кратски иницијативи (АДИ), органи-
зираше дводневна работилница за 
дефинирање на стратешките прио-
ритети и методите на делување на 
Платформа на граѓански организа-
ции за борба против корупцијата.

На работилницата учествуваа 11 
претставници од осум граѓански ор-
ганизации: МЦМС, АДИ, Институтот 
за демократија „Социетас Цивилис“ 
Скопје, Транспарентност Македо-
нија, Транспаренси Инт. Македонија, 
Институтот за економски стратегии 
и меѓународни односи ОХРИД, Цен-
тарот за истражување и креирање 
политики (ЦИКП) и на Коалицијата 
„Сите за правично судење“. 

Преку пленарни сесии и работа во 
групи учесниците го дефинираа 
контекстот и главните предизви-
ци на Платформата. Беа утврдени 
неколку главни приоритети и ак-
тивности, а беше разговарано и за 
методите на делување и улогата на 
самите граѓански организации во 
Платформата. 

Работилницата е дел од Програмата 
на УСАИД за анти-корупција спро-
ведувана од МЦМС во партнерство 
со Институтот за демократија „Со-
циетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), 
Асоцијацијата за демократски ини-
цијативи (АДИ) и Транспарентност 
Македонија (ТМ). Целта на програ-
мата е зголемена информираност и 
знаење на граѓанските организации 
и граѓаните за барање отчетност од 
институциите како и придонес кон 
нивниот повисок интегритет.

Советот на МЦМС го усвои Деловниот извештај
На 27 мај 2014 година, Советот на МЦМС ја одржа вто-
рата редовна седница. Членовите на Советот ја избраа 
Душица Перишиќ за претседавач на седницата.

Деловниот извештај за 2013 година со финансискиот 
извештај и независното ревизорско мислење ги презен-
тираше Александар Кржаловски, прв извршен дирек-
тор на МЦМС. Тој истакна дека во претходната година 
МЦМС спровел 21 проект со вкупен буџет од околу 60 
милиони денари. Кржаловски кратко се осврна на по-
стигнувањата во секоја од програмите. „Задоволни сме 
од постигнатите резултати, особено што дел од нашите 
напори за мобилизација на нови фондови овозможија 
следните неколку години да бидат финансиски поиз-
весни. Оваа година“, рече Кржаловски, „МЦМС забележа 
раст на приходите прв пат по три години и тоа за нас 
е валоризација на нашата работа.“ Кржаловски најави 
дека во овој период на стабилно портфолио ќе бидат 
разгледани некои старо-нови можности за идниот раз-
вој на МЦМС и ги повика членовите на Советот да ги 
изнесат своите размислувања во врска со тоа.

Во дискусијата што следуваше, членовите на Советот го 
изразија своето задоволство од успешно завршената 
година. Силен МЦМС му е потребен на граѓанскиот сек-
тор, сметаат тие. Еден дел од дискусиите се однесуваше 

на активностите поврзани со дијалогот и толеранцијата. 
Дискутантите сметаа дека МЦМС е препознаен на тоа 
поле, а во последните години речиси и да нема таков 
тип активности. Создадените човечки капацитети и кре-
дибилитетот на организација треба да бидат ставени во 
функција на овие прашања и да се направат напори да 
се мобилизираат средства за такви активности. Освен 
тоа, искуствата на МЦМС во оваа област можат да се ко-
ристат и надвор од Македонија. 

Членовите на Советот дискутираа и за можностите што 
ги нуди консултантството. Тие сметаат дека ваквите еко-
номски активности можат да придонесат кон одржли-
воста на МЦМС. Дискутантите сепак укажаа дека треба 
да се внимава обемот на ваквите активности што МЦМС 
може да ги спроведува да не се влијае на мисијата и 
визијата на организацијата.

Беа спомнати и дел од напорите за застапување и ло-
бирање што ги прави МЦМС во соработка со другите 
граѓански организации, а се однесуваат на законската 
рамка поврзана со функционирањето на граѓанските 
организации. Членовите на Советот сметаат дека на тоа 
поле има уште простор за делување на МЦМС. Делов-
ниот извештај за 2013 година беше едногласно усвоен.

Над 270 жени ги подобрија  
можностите за вработување

На завршниот настан дојдоа стотина од 
учесничките во Програмата
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Во април оваа година беше претста-
вена новата веб-платформата 
monitoringmatrix.net, посветена на 
следењето на овозможувачката око-
лина за развој на граѓанскиот сектор 
во земјите од Западен Балкан и Тур-
ција. 

Веб-платформата ја претставува мо-
менталната состојба во осум земји во 
Западен Балкан (Македонија, Алба-
нија, Босна и Херцеговина, Косово, Ср-
бија, Црна Гора и Хрватска) и Турција, 
врз основа на периодични извештаи 
од следењето подготвени од страна 
на локални граѓански организации. 

Таа нуди и преглед на клучните наоди 
и препораки насочени кон подоб-
рување на околината во која функ-
ционираат граѓанските организации. 
МЦМС е одговорен за следењето и 
подготовката на извештајот за Маке-
донија.

Поставените информации овозможу-
ваат споредба меѓу вклучените земји. 
Наскоро тие ќе бидат дополнети со 
регионалниот извештај за овозможу-
вачката околина за развој на граѓан-
скиот сектор.

Веб-платформата е развиена во рам-
ки на проектот „Acquis на балканското 
граѓанско општество: Јакнење на по-
тенцијалот и капацитетите на  граѓан-
ските организации за застапување и 
лобирање“ финансиран од Европската 
Унија. 

Проектот е спроведуван од БЦСДН и 
членките, во партнерство со Европ-
скиот центар за непрофитно право 
(ЕЦНЛ) и Европската мрежа на нацио-
нални граѓански организации (ЕННА).

Нова веб-платформа 
за граѓанскиот сектор 
во Западен Балкан и 

Турција

Учениците и наставниците во „Пашко Васа“  
ќе учат во подобри услови

На 27 мај 2014 година, во општина Желино, се одржа 
шестата форумска сесија од програмата „Форуми во за-
едницата“. Присутните имаа можност да слушнат како те-
чела реализацијата на проектот „Изградба на втора фаза 
на ОУ „Пашко Васа“ во село Ново Село“ што тие го избраа 
на петата сесија.  

Проектот обезбеди оптимални услови за настава и за 
работа на учениците и на училишниот персонал. Освен 
тоа, проектот овозможи подобрување и на условите за 
хигиена и заштита на здравјето на учениците. Вкупниот 
буџет изнесуваше 5.008.262 денари од кои 1.400.000 
беа обезбедени од Швајцарската агенција за развој и 
соработка, а 3.608.262 обезбеди општина Желино. 

„Ни беше задоволство да бидеме учесници во проектот 
и што ни беше овозможено заедно со претставниците 
на општината отворено да разговараме за нашите про-
блеми и предложените мерки и решенија“, рече Мејре-

ме Алили, наставничка во селото Копачиндол. Таа имала 
можност да го види новиот објект и посакува брзо да се 
завршат и другите училишни објекти како тие во селата 
Копачиндол и Мерово.

Нуредин Лимани, поранешниот директор на ренови-
раното училиште ја оцени како одлична соработката и 
поддршката на МЦМС и СДЦ како и храброста на општи-
ната за вклучување и имплементирање на овој тип на 
активност. За овој предизвик зборуваше и Шабан Лима-
ни. „Спроведувањето на проектот ни помогна не само 
финансиски туку и со јакнење на нашите професионал-
ни капацитети. Ни помогна да ги зајакнеме релациите 
со граѓаните, станавме потранспарентни, а тие имаа 
можност одблиску да ја следат работа на општината и да 
ги остварат нивните приоритетни потреби и идеи“, рече 
Лимани.  

На сесијата, претставниците на општината ја презенти-
раа и информацијата за препораките од граѓаните од 
која можеше да се заклучи дека добар дел од нив веќе 
се реализирани или се во тек на реализација.

Во име на градоначалникот Фатмир Изаири, на граѓани-
те им се обрати Сауби Авзиу, раководител на секторот 
за образование на општина Желино. Тој истакна дека 
за општина Желино овој проект бил многу важен и 
дека општината и понатаму ќе работи на решавање на 
проблемите не само во образованието туку и во други-
те области со што ќе се подобрат условите за живот на 
граѓаните.

Учесниците во форумот очекуваат да продолжи 
добрата пракса на консултации со граѓаните

Од 6 до 9 мај 2014 година во Тирана, Албанија се одржа 
регионалната конференција „Промоција на насоките за 
поддршка на граѓанските организации: Актуелна состојба 
и чекор напред кон набљудување, планирање и информи-
рање за напредокот за периодот 2014-2020 година“. На 
конференцијата учествуваа над 75 претставници на ЕУ, на 
граѓанскиот сектор и на државните институции. МЦМС го 
претставуваше Симона Огненовска.

Во фокусот на конференцијата беше градење на заед-
ничко разбирање и размена на ставови за употребата на 
„насоките“ подготвени од Генералниот директорат за про-
ширување.  Учесниците ја согледаа целокупната слика за 
околината за развој на граѓанско општество во земјите 
согласно утврдените индикатори и дискутираа за можни-
от процес на одредување национални цели. Разгледани 
беа предизвиците, можностите и потребите за долгорочна 
одржливост на мониторингот и известувањето за напре-
докот наспроти поставените индикатори и резултати.  

Во 2013 година МЦМС спроведе следење на овозмо-
жувачката околина за развој на граѓанскиот сектор на 
национално ниво во рамките на проектот „Acquis на бал-
канското граѓанско општество: Јакнење на потенцијалот 
и капацитетите на  граѓанските организации за заста-
пување и лобирање“ финансиран од Европската Унија. 
Извештајот од следењето беше вклучен во основната 

студија за граѓанскиот сектор што ја подготви ТАКСО и ја 
промовираше на конференцијата во Тирана. 

Симона Огненовска накратко ги претстави главните зак-
лучоци од Извештајот. Таа ги потенцираше потребните 
реформи во државното финансирање за подобрување на 
поддршката за граѓанскиот сектор и создавање поволно 
даночно опкружување, како и подобрениот дијалог и со-
работка на граѓанскиот сектор со Владата. 

Организатор на конференцијата беше канцеларијата за 
техничка поддршка на граѓанските организации (ТАКСО), 
во соработка со Генералниот директорат за проширување 
при Европската комисија.

Промовирани насоките на ЕУ за развој 
на граѓанските организации

На конференцијата е презентиран и Извештајот од 
следењето на околината во Македонија
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