
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Г О Д И Ш Е Н      И З В Е Ш Т А Ј 
 

за НВО КХАМ Делчево 
 

2 0 1 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Почитувани граѓани и соработници 
 

Пред Вас е годишниот извештај на НВО „КХАМ“ Делчево за 2017 година. 

Кога  се прави  ретроспектива  за изминатата  2017  година,  може  да се каже  дека  „КХАМ“ 

имаше доста плодна и успешна  година. Сочинувањето  на извештајот  беше посебен предизвик  со 

оглед на околностите  кои ја следеа организацијата  во 2017  год. Посебно  ако се има во предвид 

организираниот политички  притисок   од почетокот  на годината  кој преку одредени   неформални 

групации и медиуми беше претворен во политички линч кој имаше за цел да ја девалвира и згасне 

работата  на организацијата.  Овде нее место за елаборација  на овие настани.  Само ке истакнеме 

дека после шестомесечен  континуиран  напад од некои институции,  КХАМ излезе уште послина и 

постабилна  организација  . Обидот за негативни  имликации  беше неуспешен.  Напротив, од страна 

на   медиумите   се   јави   интерес   за   работата   на   „КХАМ“   и   можноста   за   презентирање    на 

постигнувањата и успесите на организацијата.  Убедени сме дека тоа се должи на посветеноста  на 

„КХАМ“  во остварувањето  на мисијата  и покажаните  резултати  кои придонесоа  за подобрување 

на имиџот како организација  која работи на заштита на човековите права. 

Зад нас е година исполнета со активности,  настани, работилници,  учество на конференции 

и обуки, работа со нашата целна група. Оваа година интензивно се делуваше на полето на 

информирање  и комуницирање  помеѓу „КХАМ“ и Вас, како наши конституенти. 

Секојдневното   презентирање   на  активности   и  новости  од  работата   на  организацијата 

преку електронските  медиуми и социјалните  мрежи, придонесува  кон ширење на нашата мисија и 

воедно кон Ваше мобилизирање  и решавање на важни прашања кои се во Ваш интерес. 

Како таква организаиција  не (ја) препознаваат  и во руралните  средини (с.Црник и Тработивиште), 

организација   која  застапува,   лобира   и  покренува   иницијативи   за  решавање   на  тековни     и 

општествени  про блеми  (потреби). 

Акциите што ги спроведуваме  и јавните дебати одржани на регионално  ниво, беа предмет 

на интерес  на сите регионални  и на дел од националните  ТВ медиуми  како и на електронските 

портали. Организациите  кои се дел од ЦИВИЦА Мобилитас мрежата спроведоа и анализа на 

организацијата,  а дел ја користеа базата на податоци со кои располагаме  за вршење на сопствени 

изтражувања. 

Мошне важно е тоа што бизнис секторот  се вклучи во активности по одделни проекти. 

Треба   да  се  нагласи   и  работата   на  органите   на  управување      кои   со  својот   независен   и 
професионален  пристап  донесуваше  одлуки  кои беа клучни  за решавање  на битни  моменти  за 
развојот   на   „КХАМ“   и  се   однесуваа   на   начините   и   методите   на   пристап   и   влијание   врз 

донесувачите  на одлуки. 

Не случајно  НВО „КХАМ“   е препознатлива  како  организација  која како  активен  чинител 

придонесува за интеграција на ромската  популација и на другите маргинализирани групи. 

Убедени сме дека со овој извештај успеавме  да ја прикажеме  вистинската  слика за КХАМ, 

а се добредојдени  сите предлози за унапредување  на работата. 

Благодариме  на сите Вас кои не поддржувате 

 

 
Зекир Абдулов 

Извршен директор 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Донатори, партнери и соработници: 
 

 
 

 
 

 
 
Фондација Оторено Општество Македонија 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Roma Education Fund 
 

 

 
 

 
 

      Делегација на Еворпска на ЕУ во РМ 
 

 
 

  Министерство  за труд и социјална политика на РМ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Општина Делчево 
 

Структура на НВО „КХАМ“ Делчево 
 

Собрание 

Највисок  орган  на НВО КХАМ-Делчево    е собранието  и го сочинуваат  сите  членови  на 

Здружението.   Собранието   ги  поставува  насоките  за  сите  политики  на  здружението   и  ги 

усвојува финансиските  планови, програми, стратешки цели и извештаи. 

 
Управен одбор 

Управниот   одбор   на  НВО  КХАМ   Делчево   е  составен   од  пет  члена   кои  ги  избира 

Собранието  за период од две години. Управниот  одбор ги спроведува  заедничките  политики  и 

ставови утврдени  од Собранието,  одлучува  за стекнување  и располагање  со средства  на НВО 

КХАМ, поготовка на годишна програма, прием на нови членки и е одговoрен за спроведување  на 

сите проектни активности  на НВО КХАМ-Делчево. 

 
Членови на Управен одбор 

1. Аксел Ахмедовски 

2. д-р Виолета Арсова 

3. Есма Мустафовска 

4. Влатко Даневски 

5. Даниела Такева 

6. Џесари Демиров 

7. Абдуш Ибраимов 

8. Сребран Стоичов 

9. Марјан Јовановски 

 
Надзорна Комисија 

Тело составено од три члена, одговoрно за следење на наменско трошење на средствата  и 

увид во целокупното  финансиско работење на НВО КХАМ-Делчево 

 
Членови на надзорна Комисија 

 
1.    Желеанка Демирова 

2.    Дениза Усинова 

3.    Кире Цонев 
 

Извршна канцеларија 

Извршната канцеларија е седиштето на Здружението и вработените  лица кои ги 

координираат    активностите    на   НВО   КХАМ   Делчево,    спроведуваат    административно- 

технички   работи,   одржуваат    контакти   со   членовите,   учествуваат    во   подготовка   на 

стратегии, работни и финансиски планови. 
 
 

Зекир Абдулов- Извршен директор 
 

❖  Стручна служба 



 

 
 
 
 
 

o Розета Такева-финансов раководители  и овластен книговодител 

o Аксел Ахмедовски-правен застапник  на КХАМ 

 
 

За  успешна  работа,  остварување   на  визијата,   мисијата   и  целите  на  здружението   се 

формирани следните сектори: 
 

❖  Човекови права 

o Анита Цоневска- координатор  на програма Civica Mobilitas 

o Аксел Ахмедовски-  Правен советник 
 
 

❖       Образовна Програма 

➢   Сара Јашаровска -Проектен координатор 

➢   Мејрема Демирова-проект координатор 

 
o Елена Николовска-социјален работник и специјален  едукатор 

o Риза Салиов-локален асистент –Виница 

o Едвин Салиов локален асистент –Виница 

o Џинеј Демиров локален асистент –с. Црник 

o Ромина Кајтазова-HSCL  тренер 
 

 
❖  Здравствена  Програма 

➢ Зоран Биковски- Координатор  на програмата-здравство 

 
o Санела Абдулова- Проектен координатор 

o Елвис Ковачев- асистент-Делчево 

o Марјан Ѓоргиевски асистент-Делчево 

 
Медиумска компонента 

o Бети Толевска-асистент 

o Даниела Такева -лектор и соработник со медиуми 

 
Фасцилитатори: 

o Харис Јашаров-Делчево 

o Едвин Салиов –Виница 

o Себастијан Исмаилов-Виница 

o Сендил Алиовски -с. Црник 

o Џинеј Демиров- с.Црник 

 
 

Аниматори-Делчево 

o Северџан Зекировски 

o Демирали Мемедов 

o Мариела Јашарова 

o Фетах Јашаров 

o Едвин Мемедов 
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o Кевин Керимов  
o Суада Шаирова  
 

o Сендил Алиовски  
o Сунил Абдулов  
 

 

 
 
 
 
 
 

Аниматори- Виница 

o Риза Салиов 

o Филиз Таирова 

 
 

 
Commented [WU2]: Да се додадат во ГИ 

 
 

Аниматори- с. Црник  
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❖  Програма-Вработување 

Зекир Абдулов-координатор на програма 

o Марјан Ѓоргиевски-асистент 

o Бети Толевска -асистент 
 

❖  Граѓанска вклученост 

Ромина Кајтазова-проект координатор  за реинтеграција  на Роми повратници од странство 

-Локални асистенти на проектот: 

1.    Мејрема Демирова-Делчево 

2.    Арифе Шаќири-Тетово 

3.    Филиз Усаинова-Битола 

4.    Шерафедин Сефер-Шуто Оризари 

5.    Бајрам  Демирали-Куманово 
 
 
Помошен технички  персонал: 

 
o Рахман Ибраимов-возач 

o Глорија Ахмедовска-хигиеничар 

 
 
 
 

www.khamdelcevo.org.mk 

e-mail:nvokhamdelcevo@gmail.com 

Адреса:„Маршал  Тито“ 69  Делчево 

tel/faх:++389 (0) 33/413-695 

моб. тел ++ 389 (0) 71 215 356 

http://www.khamdelcevo.org.mk/
mailto:e-mail:nvokhamdelcevo@gmail.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2017 
 
 
 

  Програма-CIVICA Mobilitas 
Времетраење:  2015-2017 

Постигнувањата на ниво на резултати за остварување  на работниот план на НВО КХАМ за 

третата година од институционалниот грант, ни дават насока за работа на организацијата,  а во 

смисла на доближување  на мисијата и годишните планови кон конституентите  и наши 

поддржувачи.  Од самите конституенти  доагаат идеите и предлозите за надоградување, ревизија 

на годишните планови за работа и во континуитет донесување на организациски  документи кои ја 

олеснуваат работата на КХАМ.(Правилник за заштита на лични податоци, План за јавни набавки и 

План за архивски знаци). 

Како  и  претходната   и  оваа  година  веќе  се  воспостави   практика  за  донесување   на  годишна 

програма  за работа врз основа на усогласување  на тековните  потреби  на нашите конституенти,  а 

кои  произлегуваат  од     секојдневните  контакти,  одржување  на работилници  и средби. 

Доближувањето на идеите и плановите за работа на КХАМ преку Собранието и органите на 

управување  до конституентите, даваат повратна информација  за правецот  на работа на 

организацијата 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Улогата на Собранието на „КХАМ“ веќе не е само декларативна  туку конструктивна.  Имено, 

Собранието  одлучува/гласа  за донесување  на стратешки  документи,  за избор на членови 

во раководните  тела, усвојува годишни финансиски  и наративни извештаи. Во таа насока е 

и организирање  на јавна дебата ден 07.04.2017  год.во Хотел Македонија  на тема „Улогата 

на Ромите во општествениот живот во Македонија. Учество зедоа 80 лица, членови и 

подржувачи   на  КХАМ   и  престваници   на  локални   институции.Од   дебатата   произлезе 

заклучокот  дека Локалната  стартегија  за Роми е донесена  пред три години, националните 



 
 

 

 
 
 
 
 

акциски планови од сите области се завршени пред неколку месеци, но локалните акциски 

планови,    сѐ  уште  се  изготвуваат,   а  досега   измина   три  години   од  донесувањето   на 

Стратегијата.   Што  значи  дека  се  изгубени   3  години   кои  стојат  како  празен   вакум,  а 

Стратегијата важи до 2020 година. 

Дадена   е  препорака   за  активно   учество   на  мрежата   од  ромски   НВОи   во  креирањерто   на 

политиките   на  национално   и  локално   ниво   и  инсистирање   на  доследно   спроведување   на 

Националната  Стратегија за Ромите како и на ЛАП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Трендот на вклучување  на конституентите  во работата на „КХАМ“ продолжува  и оваа година 

преку учество во неформалните тела на организацијата (во координативни  тела со 

консулатантско-советодавна   улога),    а   членовите    на    заедницата    се   вклучувани    како 

логистичка поддршка при спроведување  на активности на терен. 

Вмрежувањето  на „КХАМ“  придонесува  кон отварање  на можности   за нови проекти.   Во 

овој  период  имаме  одобрено  една  програма  од  областа  на  здравството  и проект  поврзани  со 

ресоцијализација на Роми-повратници од странство. 
 

-  Професонализирањето  на  вработените   во  КХАМ  е  во  постојан  фокус  на  работа  за 

реализацијата  на специфичната  цел „Институционално зајакнување на НВО„КХАМ“- 

Делчево   преку   дополнителни   обуки   и  професионализација  на  својот   персонал   и 

членство    како    и   изнаоѓање    на    начини    за   диверзификација   на    изворите    за 

финасирање“. Преку учество на обуки на вработените, постојано се надоградуваше 

нивниот  капацитет  што е посебно  значајно  за помладите  членови  на тимот  на КХАМ 

кои посетија сет обуки за менаџирање  со ЕУ проекти. 

 
Обучен  е  тим    од  5  лица  за  работа  на  ЕУ  проекти  од  Проектот  за  Техничка  помош  во 

управување и мониторирање  на проекти од грантова програма„Поттикнување на социјална 

инклузија“  во организација  на Министерство  за финансиси на РМ и МТСП. 

 
-  Учеството  на  конституентите   пак  на  обуки  за  едукација  за  добивање  на  знаења  и 

вештини   за  препознавање   на  општествен   проблем   и  постапка   за  адресирање   и 

решавање на истиот се покажа како ефективен начин за едуцирани корисници и 

конституенти за можностите за вклучување во активностите на КХАМ и начин на 

предизвикување на позитивни општествени  промени. Со оглед на општествено 

политичките  промени кои настапија оваа година, се менуваат  начините и методите  на 

пристап  и влијание  врз донесувачите  на одлуките.Таков  пример  е и јавно објавената 

одлука на министерката  мила Царовска, преку изјава за медиумите,  со која вкупно 910 



 

 
 
 
 
 

лица  од  Македонија   ќе  можат  повторно   да  поднесат   барање   за  остварување   на 

социјална помош, а кое право претходно им беше ускратено поради „брз трансфер 

Со цел да се излезе  во пресрет  на лицата  кои не можат  да го остварат  правото  на соц, 

помош  поради  претходно  решение  со  кое  се  укинува  истото  поради  брз  трансфер,  НВО  КХАМ 

Делчево иницира состанок со министерката  Мила Царовска на ден 16.06.2017. 

На состанокот, КХАМ предложи решение: 
-МТСП да  донесе одлука со која сите лица на територија  на Македонија,  кои биле ограничени  во 

остварување   на  правото  на  соц.  помош  од  2014  год.,  ќе  можат  повторно   да  аплицираат   до 

центрите за социјална работа, без притоа да се  условувани со склучување на спогодби за враќање 

на средства и 

-МТСП  да ги обештети  лицата  кои поради  незаконски  донесените  решенија  им било  ускратено 

правото за соц. помош 

За   вториот   предлог   се   остава   простор   за   нареден   чекор   на   Министерството  да   направи 
финансиска  проекција  за потребните  средства  и да го утврди  точниот  број на лица кои треба да 

бидат обештетени. 

Резултат од застапувањето  е дека вкупно 910 лица  може повторно да го остварат правото 

на социјална помош. 

На 13.07.2017 год., министерката  Царовска јавно објави одлука, преку изјава за медиумите, со која 

вкупно  910  лица  од  Македонија   ќе  можат  повторно  да  поднесат  барање  за  остварување   на 

социјална помош, а кое право претходно им беше ускратено поради „брз трансфер“. 

 

 
 

-  Одржан состанок на ден 28.04.2017 годи во Делчево со стручни лица правници на тема 

разгледување   на  Законот   за  приватизација   на  земјиште   и  на  Законот  за  даночна 

постапка. 

На средбата  учествуваа  15 лица од кои тројца  судии  во Основен  суд Делчвево,  двајца  судди  во 

пензија, тројца адвокати , судски административен работник , претставници  на бизнис заедницата 

и претстваници  на КХАМ. 

ДОнесени заклучоци: 

-Да се достави иницијатива за промена на Законот за катастер во делот на квалификација  на 

донесените одлуки во смисла на конечност на одлуката 

-Во однос на законот за даночна  постапка  и непостоење  на жалбена  постапка,  Уставот гарантира 
двостепеност  само во судск постапка а не и во управна постапка, па според тоа, има можност само 

за застареност на даночно решение. 

- Во континиуитет  и членови од управните органи на КХАМ постојано се вклучени во активностите 

на  организацијата   и  учествуваа  во  изработката  на  две  тужби:  тужбата  до  Управен  суд  против 



 

 
 
 
 
 

Министерство  за финансии-УЈП  и тужбата  против  Никола  Србов  од  здружение  „Стоп-операција 

Сорос“ 
 

-Програмата  на CIVICA Mobilitas   поддржа судски постапки- тужби на лица за повреда на право на 

пациент. 

КХАМ   преку   адвокат   кој  е  воедно   и  член   на  Управниот   одобор   на  КХАМ,   ги  застапуваше 

интересите   на  три  лица-Роми,   со  тужба  за  повред  на  право  на  пациент  и  непрофесилнално 

лекување. Во текот на извештајниот  период се добиени три правосилни  пресуди од Апелациониот 

суд во Штип. 

 

ПРОГРАМА-ЗДРАВСТВО(Фондација отворено општество Македонија) 
 

Здравствената  програма  2017  година  се реализира  преку  два проекти:  „Социјална  отчетности  и 

правно  зајакнување  на ромската  заедница  и „Менување  на негативните  наративи  кон ромската 

заедница“ кои се спроведуваат  во период од јули 2017- јуни 2018 година. 

Целите   поставени   за  оваа   година   и  во  оваа   фаза   на  реализаиција   се  испoлнува   согласно 

поставените  задачи,  додека  во однос  на техниките  и алатките  за реализација,  може  да се каже 

дека некои инструменти сеуште ни стојат на располагање  или недоволно ги имаме искористено. 

Во однос на целната  група, програмата   останува  непромената  и ова година,  од причини  што се 

однесува  токму  на Ромите  и здравствените  професионалци  од   локалитетите  Делчево,  Виница  и 

Пехчево, 

  Проект: Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница 

 
Задржување  и унапредување  на позитивната  стапка (95 %) на имунизирани  ромски  деца од 0 

до 15 год. во општините Делчево, Виница и Пехчево -с.Црник и зголемување  на ангажманот  околу 

укажување   за   важноста   и   значењето   на   поливалентните  вакцини   како   и  подобрување   на 

протоколот за нивно користење, беше задача и во 2017 година. 

Зголемување    на   ангажманот    околу    исполнување    на   Програмата    за   мајки    и   деца   и 

унапредување   на  женското  здравје  (скрининг  програма  за  рано  откривање  на  рак  на  грло  на 

матката  кај  жените  на  возраст  од  25  до  60  во  таргетираните   општини)    е  приоритет,  како  на 

програмата, така и на вклучениот персонал во проектот. 

Зголемување   на  степенот   на  заштита   од  повреда   на  здравствеите   права   на  Ромите   од 

Брегалничкиот    регион   и   нивно   поттикнување    и   поддршка   за   спроведување    на   граѓански 

иницијативи е цел кон која се стремевме, како во изминатиот период така и во 2017 година 



 
 

 

 
 
 
 
 

Постигнувања  во 2017 година: 

-  Намалено      е   незаконското    наплаќање   на   гинеколошките    прегледи   за   50   %   на 

територија на три општини. 
 
 
 
 
 

 
 

За да се спречи незаконското наплаќање кај матичните гинеколози спроведена е Петиција 

каде граѓаните со потпис бараа здравствените услуги да бидат бесплатни.Соберени беа над 

1.000 потписи и имаше 2 сведоштва на млади мајки на кои  матичниот гинекологот им има 

наплатено.Целта на петицијата беше да се истакне дека зравствените услуги за бремени 

жени се бесплатни,но и да се подигне свеста за редовноста од гинеколошки прегледи 

Нашите   истражувања  во  Делчево,  Пехчево  и  Виница,  покажаа  дека  има  незаконско 

наплаќање од страна на матичните гинеколози, но и дека позавршувањето на кампањата 

истите се намaлени за вкупно 50%. Најголемо влијание кампањата извршила во Делчево 

каде има намалување на незконското наплаќање за 70 %, а најмало влијание имаме во 

Виница. 

-  Подигната   е  свеста   кај  бремените   жени   за  важноста   од  гинеколошки   прегледи, 

зголемена е   информираноста дека здравствените  услуги за бремените жени се 

бесплатни,побарано  е  одговорност   од  контролните   институции   да  постапуваат   по 

дојава и излезат  на терен   но и самите корисници  да бидат информирани  дека имаат 

право да побараат фискална сметка доколку се наплати некоја услуга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     Н ад  9 0 %  о д  ж ени те  и ма ат  избер ено  м атич ен  гин еко л о г  



 
 

 

 
 
 
 
 

-     Имунизирани Ромски деца над 95% 

- Обезбедена  медицинска  опрема  за  Еко  Кардио  во  Здравствениот  Дом-Делчево  преку 

јапонски грант 

- Преку успешната соработка со Општината Пехчево обезбеден бесплатен превоз за сите 

жени од село Црник кои не посетиле гинеколог во последните 3 години 

-     Анкетирани се 309 домаќинства и пополнети 952 прашалника 

-     Поделен едукативен материјал на 280 лица 

-  Во   месец   март/2017,    во   трите   локалитета    се   спроведени    по   две   работилници    на 

тема:,,Женско здравје-права од Гинеколошки прегледи“ и Права од здравствено 

осигурување.Присуствуваа по 15 лица,т.е жени. 

-  Во  неделна   на  имунизација,(април/2017),  спроведена   е  и  медиумска   кампања   преку 

регионалните  телевизии за важноста на имунизацијата.  Доделени се и 49 хигиенски пакети 

во ромски  семејства  и уште  толку  со средства  од Локалните  општини  се поделени  и кај 

македонски и кај турски семејства 

-    Во  385 случаеви пружен е директен сервис /подршка на клиентот за права 

на пациенти, права од здравственото  осигурување,  од социјалната заштита и 

од областа на други права 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Испечатени и дистрибуирани  се 55 мајци кои предизвикаа  огромен интерес во сите три 

локалитети не само кај ромската туку кај целокупната  заедница 

-  Презентирани  се наодите  од истражувањата  во трите  локалитети  во делот  на социјална 

отчетност  и  презентиран  е  планот  за  понатамошна   работа  на  Здравствената   рограма  н 

КХАМ. Аниматорите укажуваа на предизвиците на заедницата со која се соочува во 

секундарното и терцијалното здравство и пред се проблемите со фискалните сметки, 

бариерите  при  обезбедување   на  партиципација   ,  потребни  средства  за  мој  термин  за 

Интернист кога може со крвна слика и преглед да се дојде и до 700 денари. 

-  Вкупно 100 лица на четири едукативни работилници   на теми поврзани со здравствените   и 

социјалните права     се едуцираа на содржини поврзани со услуигите од здравствено 

осигурување   и права на пациенти и измените во законот за социјално осигурување. 

-  Одржани вкупно 6 фокус групи по 2 во трите локалитета  на тема: ,,Опфат на жените Ромки 

со скрининг програма за рана детекција на карцином на грло на матка“ и Опфат на децата 

Роми  со  услугите  за  вакцинација   и  со  превентивните   здравствени   услуги  за  мајките  и 

децата“ 

-  НВО   КХАМ   Делчево    во   соработка    со   ЕСЕ   од   Скопје,    вршеше    мониторинг    во 

заедницата  за опватот  со вакцинација  на ромските  деца  и превентивните  програми 

со  што  се  организираа   фокус  групи  во  секој  локалитет.   Ц елта  на  фокус  групите  е 

утврдување  на опватот на децата од ромските  заедници  со вакцинација,  посетите  од 

страна на патронажната  сестра,  РЗМ и нивното  задоволство  од здравствените  услуги 

обезбедени     од    страна     на    Здравствениот     дом    и    патронажните     сестри,     по 



 
 

- во    изминатиот     период     изработи     картичка     на    задоволство     за    пристап до  
 здравствените  услуги и превентивните  програми.  Во регионот  на Делчево,  Пехчево  и 

Виница    истражувањето    е   завршено,    а   во   моментот    се   одржуваат    средби    за 

валидација  на резултатите  добиени  од  истражуавњето. Превентивните  програми  на 

Министерството  за  здравство  се  спроведуваат  со  цел  рано  откривање  на одредени 

заболувања,  а  наменети  се  пред  се  за  најранливите  и  најмаргинализираните  групи 

на   граѓани.   Буџетот   за   овие   програми   од   година   во   година    континуирано    се 

 

намалува.  
 

 

 
 
 
 
 

завршувањето  на фокус  групите  се подготвуваше  картичка  за оценка  од заедницата 

каде процентуално  е претставено задоволството  на заедницата за имунизација, 

превентивните  здравствени услуги и систематски прегледи на децата роми. Потоа 

следуваа  средбите  за вали дација  и на тие средби  со аниматорите,  фасцилитаторите 

и самата заедница  се спроведуваа  и усогласуваа  податоците  од картичката. 

 
 
 

 
Commented [WU4]: Таа слика е од SCORT CART 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commented [WU5]: да се избриша 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

  Проект „Менување на негативните наративи кон Ромите во здравствените 

институции„ 
 

Врз основа на резултатите  од спроведување  на   програмата  во претходната  фаза, доаѓаме  до 

заклучок дека Ромите не можат да ја препознаат  скриената  дискриминација која се врши над нив 

од страна на здравственит  епрофесионалци. 

 
 
 
 
 

 
Commented [WU6]: Сликата е од посета од 
OSF(канцелариите на ФООМ) HEALTH PROGRAM ,за 
обединување на двата концепта:Социјална отчетност и правно 
зајакнување и резултатите од проектот.Што значи сликата не се 
однесува за SCORT CART 



 

 
 
 
 
 

Ромската  заедница  во голема  мера  не ги препознава  негативните  наративи  како  резултат  на 

нивната традиционално  прифатена инфериорност   во однос на мнозинската заедница. 

Точно  е дека во Источниот  регион  каде го спроведовме  проектот  во пртоходна  фаза во 2016 

година, нема изразена  дискриминација, но она што го предвидовме  во предлог проектот  за 2017 

се испостави како точно, а тоа е скриената дискриминација која Ромите не ја препознаваат. 

Заклучок од анализата е дека Ромската заедница треба да се насочува кон едуцирање за 

препознавање  на дискриминацијата, како и можностите што ги нуди законот за заштита од 

дискриминанција во  содејство  со  законите  од  областа  на  здравството.  Токму  во  оваа  фаза  на 

спроведување  на проектот  „Менување  на негативните  наративи“  ќе се  посветиме  на проблемот 

на дискриминација од страна на здравствените  професионалци. Во 2017 веќе имаме 3 правосилни 

пресуди за повреда на правото на пациент и надомест на штета. 

Во 2017/18  се фокусираме  на дополнителни  активности  во вид  на работилници  за ромската 

заедница со учество на стручно лице  кое  врши едукација на тема „Препознавање  на негативните 

наративи   од страна на здравствени  работници“на  трите таргет локалитети  (Делчево,  Виница и с. 

Црник). 

 
 
 

  Проект: „Материјална и правна поддршка за КХАМ“  (ФООМ) 

Со  цел  да се подобри    имиџот  на КХАМ  кој  беше  нарушен  со  неоснованите  напади  од 

почетокот на оваа година преку таканаречените  СТОП СОРОС здруженија, основани ад хок само за 

да можат да го рушат угледот на НВОи во Македонија,  се обезбеди   поддршка на правниот тим на 

КХАМ  кој  ќе  нуди  правна  и  менторска   поддршка     на  организацијата   и  се  подготви  предлог 

стратегија за односи со јавност. 

Се  одржа  обика  на  вработените  во  КХАМ  за  начинот  на  комуникација  со  медиумите  и 
јавноста во итни случаи. 

Во периодот од 05-07.05.2017  год.  во Хотел „Манастир“  Берово се одржа  работилница  на тема 

„Финансово    работење    во   граѓански    организации“       на   која   присутвуваа    претставници    на 

организациите  кои директно беа засегнати од инспекциски контроли на УЈП. 

Активности   во вид на дебати и работни состаноци  со институции  на локално ниво и граѓани, а 

се со цел да се презентираат  постигнувањат  на КХАМ,  резултатите  во изминатата  година,  како и 

предлог   програмата   за  работа  за  наредната   година,  а  со  цел,  согласно   стратешките   цели  и 

задачите  на КХАМ, да ги согледаме  можностите  за соработка  со општините  во Источниот  регион, 



 
 

 

 
 
 
 
 

локалните  институции,  како  и НВО  секторот  и градење  на партнерства  за соработка  се одржаа 

вкупно   8  средби   во  општините:Виница,  Кочани,   Делчево,   Берово   ,  Пехчево     и  Македонска 

Каменица. 
 

 

Проект: Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на 

труд-  Финансирана    од   Министерство    за   финансии,    во   рамките    на   ЕУ   ИПА 

(Компонента    за   развој   на   човечки   ресурси),   а   во   партнерство    со   Македонска 
развојна    фондација    за   претпријатија    НВО   КХАМ    Делчев о,   ХДЗР   Месечина    од 

Гостивар и микрокредитната фондација  Хоризонти. 
 

Од 14.12.2015  година,  проектот  „Зголемување  на учеството  на жените  Ромки на пазарот 

на труд“ се одвива во 6 града:Делчево,  Пехчево,  Берово, Тетово, Гостивар  и Дебар. 

Спроведувањето  на  проектот     во  2017  година  се  одвиваше   во  насока     на  креирање   на 

тримесечна  програма – менторство,  за 25 жени Ромки од општините:  Делчево (18), Пехчево(4)  и 

Берово(3)  кај познат работодавец  од истите општини, каде што жените   се здобија со потребните 

работни вештини за работата што ја избрале. 

 

 
 

После  обуката  –менторство,   се  вработија  4  жени  веднаш  по  завршувањето   на  тримесечната 

обука. 

Поради големата заинтересираност за овие обуки, КХАМ во согласност со партнерите МРФП 

(Македонска  развојна фондација на претпријатијата) го продолжија  менторството  за уште 9 жени, 

и тоа: 5 во Делчево, три во Пехчево и една во Берово. 

На  04.02.2017   година  започна   три  месечна   обука  за  технички   вештини   (педикир/маникир  и 

козметика)  за 15 жени од истите општини, кои што се здобија со сертификат  за стручно завршена 

обука од прв степен од областа што ја посетуваа на обукит. 

Обуката ја спроведе  ПОУ ОГУ за доживотно учење „Ванчо Прке“ од  Штип. 

Од 04.03.2017, уште пет жени ромки од Делчево се приклучија кон обуката за технички вештини. 

По завршувањето  на обуката за технички вештини учесничките се здобија со сертификати. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Беше поставен  штанд пред канцеларијата  на КХАМ во Делчево, каде што се делеше промотивен 

материјал за правата за вработување,  здравствени права и права од социјална заштита . 

 

 
 

На 13.06.2017 година во Гостивар се одржа завршна конференција  од проектот каде што 

присуствуваа  проектните тимови и учесниците од проектот Зголемување  на учеството на жената 

ромка на пазарот на труд. 
 
 
 

  Проект: Јавно и политичко учество на жените Ромки 
Поддржан од Европскиот Инструмент за демократија  и човекови права (ЕИДХР) 

 
Надминување  на предрасудите  и систематската  дискриминација како и подобрување  на статусот 

на жената Ромка во Македонија преку незино вклучување во јавниот и политичкиот  живот беа цел 

на овој проекти кој се одвиваше во Куманово, Скопје, Гостивар, Штип и Делчeво 

Зајакнување и поддршка на жените Ромки, за време на нивното учество во јавниот и политичкиот 

живот с е реализираше  преку : 

•  активности за подигање на свеста помеѓу жените Ромки на 10 информативни  сесии, во 

сите 5 општини (Куманово, Делчево, Штип, Скопје и Гостивар) по 2 инфо сесии. 
•    Обука на 60 жени за набљудување  на изборен процес (10 по Општина и 20 од град Скопје), 

2 еднодневни обуки по 30 учеснички на една обука) 

•    Промотивни  настани во таргет општините 

•    Создавање на поволна околина во политичките партии за вклучување на жени Ромки 

•  Подигање   на   свеста   помеѓу   општата   популација,    институции   и   бизнис   секторот   за 

справување  со пречките и бариерите  за време на учеството  на жените Ромки во јавниот и 

политичкиот  живот. 



 
 
 
 
 
 

 
•  Прилагодени  обуки за жени Ромки за активно учество во јавниот и политичкиот  живот 

преку   7 прилагодени  модули за 60 жени Ромки и тоа: 

➢         Човекови права и недискриминација 

➢         Права на малцинства и права на жените во  интернационалната и домашната 
легислатива 

➢         Демократијата  и политичкиот  систем во нашата држава 

➢         Комуникација  и преговарачки  вештини 

➢         Лобирање и застапување 

➢         Јавен настап, слобода на изразување и говор на омраза 

 
 

И  покрај  поволната  правна  рамка  во  РМ,  сеуште  неможеме  да  кажеме  дека  жената  е 

соодветно застапена во јавниот и политичкиот  живот, посебно кога се однесува за нејзината улога 

и вклученост во органите на управување и и одлучување. За таа цел се одржаа: 

•  Средби со претставници  на политички партии на национално и локално ниво  ДОМ  СДСМ 

ПЦЕР ДСР и ПИР 

•     

 

•    Една дводневна обука за 20 машки претставници  на политички партии 
•  Средби на локално ниво со локалната заедница, со претставници  од локални институции, 

локални НВО, бизнис сектори и медиуми. 

•    Подготовка на Impact report  (Извештај на влијание) 

 
  Проект: Зголемување на вработување преку образование и обука 

Проектот е поддржан од ЕУ во партнерство со Ромски едукативен фонд од Будимпешта 



 
 

 

 
 
 
 
 

Имплементирањето на проектот се одвиваше во три компоненти: 

Компонента  1: Рано Детско  Образование    која беше со цел да се мониторираа  и следи 

запишувањето  и редовноста  на децата  Роми  во гардинак  и ХСЦЛ  активност  во која се вклучени 

мајките на децата од предучилишно  образование. 

Во текот на имплементирањето на проектот  вклучени  се 28 деца во првата  и 28 деца  во 

втората  година  во  сите  три  локалитети  (Делчево  , Виница  и  с.Црник).  Преку  спроведени  ХСЦЛ 

активност  се  создадени  читачки  вештини,  збогатување   на  речникот,  афинитет  кон  читање  на 

книги, интеракции  дете - родител, надминување  на јазичните бариери и јакнење на жените Ромки 

Одржани  се 42 работилници  во  сите  три  локалитети,а    30 мајки  се   со  подобрени  вештини  за 

читање и зголемена мотивација за читање на книги со нивните деца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Компонента  2 -Докомплетирање на образованието 

 
Во делот на оваа компонента,  вкупно 36 ученика се стекнаа со свидетелства  за завршено 

основно  образование.  По стекнувањето  со основно  образование,  6 од учениците  се вработија  во 

приватен сектор. 

 
Средното   образование      го     дооформија   вкупно   28  ученика   од  кои,     14  ученика   по 

добивањето   на  дипломите  стапиле  во  работен  однос  и  тоа,  8  ученика  во  приватни  фирми,  3 

ученика  во болници  како медицински  сестри, 1 ученик   се вработи  во старечки  дом во Скопје,   1 

ученик се вработил како обезбедувач,  1 ученик вработен како монтажер на интернет во ВИП. 

 

 
 

Компонента  3- Зајакнување на жената Ромка 
 

Зајкнувањето на жената Ромка се одвиваше преку    мотивациони работилници    за 

информирање    на   активните    мерки   за   вработување    и   конкурсите    за   работа,   начинот   на 

аплицирање  и мотивација за барање на работа . 



 

 
 
 
 
 

Изготвени се  60 кариерни планови за вработување  во сите три локалитети, 45 жени Ромки 

зајакнати и информирани  за активните  конкурси за работа, начинот на аплицирање  и мотивација 

за барање на работа . 

 

 
 

 

 
 

 

  „Поттикнување  на одржлива реинтеграција  на Роми повратници во 

Македонија“ 

Поддржан од Институт за европска политика Скопје 

 
Со  проектот„Поттикнување на  одржлива  реинтеграција  на  Роми  повратници  во 

Македонија“  во периодот на спорведување  од 01.01.2017  до 30.12.2017  година  сакавме најпрвин 

да ги идентификуваме причините  за напуштање  на државата и тоа на  територија  на пет општини 

во   Македонија    (Куманово,    Делчево,   Тетово,   Шуто   Оризари   и   Битола)   и   да   се   мапираат 

повратниците.  Интервјуирани  се вкупно 94 семејства  од петте таргетирани  општини, од страна на 

ЛС, односно,   21 семејство  од с. Црник  и 15 семејства  од Делчево,  14 семејства  во Битола,19  во 

Тетово,  12 во Куманово  и 13 во Шуто  Оризари.За  таа цел се влучија  и локални  соработници  од 

овие пет општини и  се одржаа координативни  состаноци на кои се разгладуваа  клучните наоди и 



 

 
 
 
 
 

проблемите со кои тие се соочуваат.                                                                               . 

 
 

Како причини за напуштање  на држават  произлезе  следново:  лоша социо-економска положба  на 

Ромите, живеањето во лоши домашни услови, неврaботеноста и неможноста  за адекватно 

медицинско  лекување во државата, немање на основни услови за егзистенција; 
 

По   враќањето    во   Р.Македонија,    Локалните   соработници    пронајдоа   дека   повратниците    се 

соочуваат  со  потешкотии   во  остварување   на  правото  на  социјална  заштита,  вработувањето   и 

можноста нивните децада се вклучат во редовна настава и недостатокот  на финасиски средства за 

медицинско  лекување; 

 
-  Од анализата  на проблемите  произлегоа  и пет средби со локални институции  во контекст 

на институционална поддршка  за оваа категорија  на лица а согласно  постоечки  влaдини 

програми   за поддршка  на реинтеграција  на повратници.  Во оваа насока е и интересот  на 

лицата повратници  за стекнување  на технички  вештини   во Универзитетите  за доживотно 

учење од Тетово и Штип каде вкупно  5 лица за три месеци се здобија  со обуки за нега и 

грижа  на стари  и изнемоштени  лица,  за работа  со виљушкар,  за физерски  и козметички 

услуги и обука за готвач. 

 
Од  страна   на  избран   експертски   тим   кој  вклучува   5  експерти   по  тематски   области 

(образование, здравство, социјална заштита, домување и вработување) изработи 

Студија/истражување за реинтеграција  на Роми повратници во Македонија и Прирачник за 

повратници  и кој беше претставен на тркалезна маса одржана со претставници  на локални 

и национални институции 

 
Главни заклучоци кои произлегоа како резултат од  тркалезната маса се следните: 

 
1.    Недостиг на статистички податоци за бројот на повратници Роми во Македонија 

2.    МВР  поседува  статистички  податоци  само  на  депортирани  Роми,  но  и тие  не  се 

јавно достапни 

3.    Програмата  за реинтеграција  на Роми повратници усвоена од МТСП 2010 година не 

се спроведува  иако согласно теренските  истражувања  се покажа дека има потреба 

од истата 

4.    Потребно е ревидирање на Програмата за реинтеграција  и нејзина имплементација 

5.    Евиденција на лица повратници 

6.    Да се создадат услови за интервентно  сместување на Роми повратници до 60 дена; 



 
 

 

 
 
 
 
 

Клучните  наоди  ќе бидат  употребени  во  процесот  на застапување  и интегрирани  во 

документите  изработени од страна на експертскиот  тим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ МЕДИУМСКА КОМПОНЕНТА 
 

Зголемениот  интерес  за работата  на регионалните  и националните  електронски  медиуми 

како и на  електронските  портали, доведува до остварувањето  на  поголема видливост на работата 

на организацијата  и поголема  мобилност  на поширокото  членство  за вклучување  во општествени 

иницијативи и влијание над институциите  за нивна поголема одговорност  и отчетност. 

Наша проценка е дека имаме поголем напредок во оваа област , а сето тоа е видливо од објавите 

во медиумите  и сепоприсутноста на извршниот  директор  и кординаторите  на програмите  во ТВ 

прилози,   на  пресс   конференции,   како   и  од   интересот   на   конституентите      за  работата   на 

организацијата   изразена  преку  барања  за  услуга  и  кај    нашите  поддржувачи   изразена  преку 

барања за вклучување во активности и проекти. 

КХАМ со вкупно 19   објави е промовиран   ТВ станици  ( Стар Тв Штип. и ТВ 21 Скопје и 24 вакти 
Сител и Канал 5, Тв НОва ),  6 прилога    на интернет портали (ПЛУС инфо, Мак фах, Skay, МИА и А1 

он). Редовно  се   врши информирање   за активности  на организацијата  преку социјалните  мрежи 

(facebook) 

Предизик   ќе  ни  биде  да  ја  зголемиме   и  нашата   отчетност   и  транспарентност  и  во 

натамошниот  период, да ја задржиме тенденцијтаа  и интересот кај институциите  кои ги имеме во 

моментот, а воедно и кај нашите конституенти. 

Националните   медиуми     ни  се  постојан   таргет  како  средство   за  ширење   на  мисијата   и 

вредностите  на КХАМ. 

 
❖ ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТИ 

„Здружени сили за заедничките интереси “ 
 

Проектот  „Здружени  сили  за заеднички  интереси“  има за цел  стимулирање  на акции  на 

локалните заедници за учество во процесите на донесување  на одлуки на локално ниво. 

Имплементиран  од  Комитетот   на  организациите   за  волонтерски   услуги   со  седиште   во 

Милано  и  во  партнерство  со  Центарот  за  граѓански  иницијативи  од  Прилеп,  АНТИКО,  НВО 

КХАМ  и Општина  Делчево,  стотина  граѓани  на Делчево  преку  одржани  три форума  работеа 

на приоритети  од четири области : образование,  здравство,  урбанизам,  просторно  планирање  и 

заштита на животната средина, како и спорт и култура 
НВО „КХАМ“ Делчево, како менторска организација  за проектот, во соработка  со Општина 

Делчево ги организираше  и менторираше  три форумски  сесии, чија што цел беше граѓаните  да ги 

лоцираат проблемите, да бараат решенија за истите  и  да ги приоретизираат 



 

 
 
 
 
 

Во  периодот  од јануари/2018,  ќе  биде  отворен  повикот  на кој ќе  можат  да аплицираат 

граѓански организации кои се регистрирани во општина Делчево, а последниот збор околу 

доделувањето  на грантот  ќе го има донаторската  комисија.  Се работи  за средства  во висина  од 

300.000 до 360.000 денари 

Сите оние проекти,  кои што нема да бидат финансирани,  ќе влезат во акцискиот  план на 

општината за 2019 година, имајќи го во предвид краткиот рок до крајот на оваа година. 

 

 
 

 
 

❖ Истражувања 
 

•  Во  периодот  јули-октомври  2017  година  се  спроведе  теренска  реализиција  на 

истражувањето   за  правните  потреби  на  Ромите  повратници  од  странство  во  пет  града 

(Делчево, Берово, Кочани, Виница и Пехчево), а  во соработка со  Реактор-истражување во 

акција кое во нареден период ќе биде  публикувано. 

Направени 105 анкети во период на месец јули-август/2017. 

 
•   Во соработка со здружението„HOPE“ се реализираше  анкетирање  на 159  лица кои живеат 

во странство  и повремено  се враѓаат  во државата  за причините  поради  кои заминале  од 

државата, а од друг астрана и за условите под кои тие би се вратиле назад. 

Направени  139  анкети  во  перид  на  месец  септември/2017,  на  територија  на  Делчево, 

Пехчево  и Македонска  Каменица  за причините  за миграции.Анализата е публикувана    и 

податоците се јавно достапни . 



 
 

 

 
 
 
 
 

❖ ФОРУМИ 
−    На  13.09.2017   година   во  Делчево   се  одржа   Форум   на  НВОи  и  општини   од  Источна 

Македонија  и Западна  Бугарија.на  тема „Како до пристапните  фондови  за прекугранична 

соработка“? 

Присутни  беа 50 учесника  и беше прв форум од ваков вид во Источна Македонија  кој имаше 

за  цел  да  се  создадат   поголеми   можности   за  соработка   меѓу  граѓанскиот   сектор     Источна 

Македонија и Западна Бугарија и промовирање на имиџот на организациите  и 

општините,презентација  на  нивната   работа,   постигнувањата  и  можностите   што  ги  нудат   ЕУ 

проектите за остварување  на соработката од двете страни на границата. 

Заклучоци  кои произлегоа се: 

-Вмрежување  на НВОи  по дејност на интерес 

-Вмрежување  со НВОи од Бугарија и создавање на партнерство 

-Фондови за помош при аплицирање  за ЕУ проекти 

 
 
 

 
 
 
 

❖ ИНИЦИЈАТИВИ 
Хелсиншкиот  комитет за човекови права, Македонското  здружение на млади правници 

и   „КХАМ“   Делчево   поднесоа   иницијатива    за   организирање    на   јавна   расправа   на 

Постојаната   анкетна   комисија   за  човекови   права   за  прашањето   на  ограничување   на 

правото   на  слободно   движење   и  дискриминацијата  на  граничните   премини   спрема 

граѓаните од ромската етничка заедница. 



 

 
 
 
 
 

❖ НАГРАДИ 
Прва награда БУВЕРО беше доделена во 2017 година за „Сенки на животни приказни“, 

креативен документарец  за четири  женски животни приказни. 

Авторките   на  видеото  Мелиса  Фејзулова,   Мејрема  Демировска,   Мелани  Бангова  и 

Џенита Адилова работеа под менторство на Ирфан Мартез. 

 
Членување во мрежи и коалиции 

❖  Од 01.04.2017  година КХАМ Делчево е член на Мрежа 23  со цел промовирање  и заштита 

на основните  човекови  права, а пред се заштита  од дискриминација по етничка  основа и 

расна  профилираност   со  цел  активно  да  придонесеме   кон  остварување   на  стртешките 

цели на мрежата, генералните принципи и определби за делување. 

❖  Од     23.06.2017      година      сме     членки      на     Сојузот      на     стопанска      комора      на 

Македонија.Членството во ССК ни отвара можност за создавање партнерство   за креирање 

активности    кои ќе придонесуваат  кон наш секторски развој, а воедно и пристап до 

информации  за извори на финасирање,  бази на податоци, едукација за претпримеништво. 

 
Меѓународни  конференции 

❖  Учество  на три претставника  на КХАМ во работна посета на невладината  организација  „О 

Дел Аменца“  од 12-14 мај во Букурешт.  Целта на посетата  беше да ги пренесеме  нашите 

искуства во делот на нудење параправна помош и комуникацијата со здравствените 

професионалции  како  директно  ја  помагаме  ромската  заедница  да  биде  охрабрена  и 

зајакната  да си ги бара своите  права,  без да ја наруши  комуникацијата со здравствените 

институции. 

 
Заклучоци   и  препораки:   заеднички   да  ги  адресираме   предизвици   кои  се  слични   во 

Романија и Македонија и преку проект за мониторинг на реформите во јавната 

администрација, а со  индикатори  од  базите  на податоци  да се застапува  за промени  и 

истите компаративно  да се споредуваат. 
 

❖  Учество  со презентација  на конференција  во Белград MAN2017: Europe talks on masculinity 

conference  (June  5-7),  на координаторот  на  здравствената  програма-Зоран Биковски,  кој 

имаше презентација  на компаративна  анализа  на машкото  наспроти  женското  здравје  во 

РМ,а од аспект на владините  превентивни  здравствени  програми  и квалитативна   анализа 

за   предизвиците   при   третманот   во   здравството   (Социолошки   објаснувања).   Како   за 

заклучок    од   конференцијата   е   тоа   што   „превенцијата“    како    клучен    елемент    во 

здравствената  програма,  мора  да  биде  соодветна  за маргинализираната група. 

Невладините  организации  се врската  помеѓу  овие  две страни  на заедницата  и 

здравствените  работници, врската што води до промени во корист на двете страни. 

 
❖ Од 18-22.09.2017 -Учество на претставници на здравствената програма на „КХАМ“ на 

Меѓународна  годишна конференција  во Аликанте (Шпанија) за унапредување  на здравјето 

на Ромите. 



 

 
 
 
 
 

Резулатат:Препораки за подобрување  и нови пристапи  за унапредување  на здравјето  на 

Ромите . 

 
 
❖  ISSA Конференција  2017 на тема:Локални  одговори,  глобални препораки  кон компетентен 

систем за ран детски развој 

Место: Гент- Белгија  04-07 октомври, 2017. 

На конференцијата присуствуваа  Зоран Биковски и Ромина Кајтазова. 

Главни  препораки   од  конференцијата    се:  адресирање   на  предизвиците   на  со  кои  се 

соочуваат   децата   во  денешницата   за  време   на  нивниот   ран  детски   развој,   односно 

миграциите, зголемена сиромаштија  и нееднаквост,  сегрегација, мултилингвизам, мас 

комуникациските канали и алатки, зголемената  стапка на невработеност,  социјални тензии 

и  слично,  кои  се  само  неколку  набројани  кои  влијаат  на  стабилноста  на  семејствата  и 

нивната благосостојба. 

 
❖  Учество  на   состанок  во  Белград    во  период  25-27.06.2017  год.  на Извршниот  директор 

Зекир Абдулов, а во организација на Ромската канцеларија за Иницијативи (РИО) од 

Будимпешта.    Заедно  со НВО КХАМ,  учество  зедоа  7 организации  од Македонија  кои се 

усогласија  за начинот  на заедничко  делување  преку  ромската  граѓанска  платформа  чија 

структурна  поставеност  беше   усогласена  токму на овој состанок.  Усогласено  беше да ова 

организзирана  група од ромски  НВОи за прв пат биде поставена  во хоризонтална  основа 

без никаква хиерархиска надреденост  на ниту една организација.  Се воспоставија  4 четири 

равноправни   столба  во  хоризонтална   основа  и  тоа:  I.  Информации   и  комуникација   со 

ромската  заедница;  II.  Истражувања  засновани  на  докази  и  обработка  на  податоци;  III. 

Односи со јавноста (подигнување  на свеста) и комуникација;  IV. Лобирање и застапување 

 
❖  Учество на конференција„Игманска Иницијатива“   во Подгорица, Црна Гора на тема 

„Межуетнички  соживот во бившите ЈУ републики и денешните предизвици“ 

 
❖  Учество во изработка на Нацрт–Стратегијата за реформа на јавната администрација 

2017-2022 и Нацрт – Акциски план 

 
❖  Изготвен  и ревидиран  Локален  Акционен  План  за  Ромите  2017-2020  (учество  на 

КХАМ во подготовката  на документот) 



 

 
 
 
 
 
 
 

Истражувања: 
 

•   Направен   е  извештај   од  анализата   на  пазарот   на  услуги   во  општина   Делчево,   а  се 

спроведуваше   на  почеток  од  месец  август/2017.   Врз  основа  на  извештајот,  одобрен  е 

бизнис план за социјално претпримништво како можност за диверзификација на изворите 

на финансирање  на „КХАМ“ Делчево. 

Ова анализа  ќе се користи  при одредување  на дејноста  на социјално  претпријатие  преку 

проценка на потребите за видот на услугите и приоритетите  на испитаниците. 

Резултатите  и заклучоците  од спроведеното  истражување  и направената  анализа ја 

искористивме  да креираме бизнис план кој ќе ни користи за аплицирање  во фондови наменети за 

креирање и одржување на социјално претпријатие. 
 

•   Публицирано    истражување    со   наслов    „Опуртунистички   скрининг    на   колоректален 

карцином“. 

Потребата  од анализа  на Програмата  за организиран  скрининг  на колоректален  карцином  ја 

гледаме  од фактот дека повеќе од 30% од населението  во Источниот  регион е постаро  од 50 

години  ( табела 1 ), и од тоа што колоректалниот карцином  како причинител  за смртност  кај 

оваа целна група во период 2005 – 2015 е со највисок процентуален  пораст (за 2.5 пати повеќе 

од карцином на бронх и бел дроб). Целта на анализата е да ја утврдиме ефикасноста во 

спроведување  на предвидените  мерки и трошењето  на планираните  финансиски  средства. Ги 

оценуваме следните параметри: достапност, правична дистрибуција по региони, степен на 

опфатеност,   континуитет   итн.  Во  процесот   на  прибирање   на  податоците   за  анализата   се 

соочивме со цела рeдица на недоследности  и нејаснотии во планирањето на мерките и 

активностите  за спроведување  на скрининг  на Колоректален  карцином  ( КРК ) од страна  на 

одговорните  за донесување  и спроведување  на Програмата.  Поради ова, ќе дадеме осврт на 

клучните недостатоци и препораки. 

 
 

МЕМОРАНДУМИ ЗА СОРАБОТКА 
 

❖  Склучен Меморандум  за соработка  со Хуманитарното  здруженија  ИЛИРИЈА од с. Ваксинце 

општина  Липково  за координација  на активности  за проектот  „Напрви  го тоа што можеч- 

направи  еден мал зелен чекор“ и генерирање  на знаењеа  од поврзани  со зачувување  на 

животната средина. 

❖  Склучен  Меморандум  за соработка  со Кандидатот  за градоначалник  на општина  Делчево 

за цел соработка  за донсување  на локални  политики,  поддршка  согласно  програмите  за 

делување  и меѓусебно јакнење на капацитетите. 

❖  38 НВОи   на 27.07.2017  во „Холидеј  Ин“ во Скопје, со изјави   за при стапување  кон ромска 
граѓанска платформа „ М ој от  гл aс  –  мо ја  о дго во рно ст “, склучија меморандум  за 

соработка и декларација  за заедничко  делување и  активно учество во политичкиот  систем 

и развој на ромската заедница. Сите  се вмрежија во платформа со декларација. 



 


