
 

 

 

 

 

 

 

Г О Д И Ш Е Н      И З В Е Ш Т А Ј   

  за НВО „КХАМ“ Делчево 
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Почитувани граѓани и соработници, 

Искуството стекнато од спроведувањето на програмите во претходните години беше 

основа за поставување на задачите во програмата КХАМ за 2018 година во врска со начинот на 

соработка со институциите и конституентите. 

Исполнувањето на целите и задачите на Програмата за работа за 2018 година е доволен 

доказ дека КХАМ се движи во вистинската насока за реализација на својата мисија. На ова им 

претходеа средби со заедницата во општините во Источен Брегалнички регион преку 

идентификување на проблемите и потребите на Ромите и другите маргинализирани групи, 

создавање програма за работа за КХАМ и застапување за решавање на потребите преку проекти и 

програми. 

Грантовите и проектите ни обезбедија финансиска стабилност, како и поддршка за 

справување со предизвиците со кои се соочивме во изминатата година. КХАМ се фокусираше на 

начините на вклучување на учесниците во нашата работа за подобар придонес кон развојот на 

организацијата и развојот на социјалната средина во која живееме. 

Членовите на Собранието како највисоко хиерархиско раководно тело на КХАМ, преку 

донесување одлуки и заклучоци за важни организациски и социјални прашања, имаа можност да 

видат дека граѓаните, заедницата во целина, се оние кои можат да ги движат работите напред, 

поттикнување на промена и усвојување политики и решавање на важни прашања во сите области 

на животот. Успеавме да обезбедиме членовите на Собранието да имаат увид во работата и 

трошењето на средствата наменети за исполнување на задачите на програмите и проектите преку 

редовно информирање на постигнатите резултати. 

Управниот одбор на КХАМ заедно со Надзорната комисија се тела кои со својата 

професионалност конструктивно ја насочуваат работата на КХАМ кон реализацијата на мисијата и 

со тоа се приближуваат кон остварувањето на визијата на организацијата. Интересот на истакнати 

припадници на граѓаните на Делчево за учество во владејачките тела на КХАМ, и македонската и 

ромската националност, како и членството во самата организација е доволен факт дека 

постигнувањата на КХАМ се признаваат не само од целните групи но и пошироко меѓу граѓаните 

на Источно-Брегалничкиот регион. 

Благодариме на сите вас кои нè поддржувате. 

 

        Зекир Абдулов 

        Извршен директор 

 

 



Донатори, партнери и соработници: 

 

 

 

  Фондација Оторено Општество Македонија               
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      Делегација на Еворпска на ЕУ во РМ 

 

  Министерство за труд и социјална политика на РМ 

   Општина Делчево 

http://www.romaeducationfund.hu/


Структура на НВО „КХАМ“ Делчево 

Собрание  
Највисок орган на НВО „КХАМ“-Делчево  е Собранието што 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 средствата на 
НВО„ КХАМ“, подготовка 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. д-р Виолета Арсова 
2.  Есма Мустафовска 
3. Влатко Даневски 
4.  Даниела Такева  
5. Џесари Демиров 
6.  Абдуш Ибраимов 
7.  Сребран Стоичов 
8.  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  

 

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  

 
❖ Здравствена програма 

➢ Зоран Биковски- координатор на Програмата-здравство  

o Санела Абдулова- проектен координатор 

o Марјан Ѓоргиевски -асистент 

o Мејрема Демирова - асистент 

 

Медиумска компонента  
o Ернес Ортхманн 

 

Фасцилитатори: 
o Харис Јашаров-Делчево 
o Едвин Салиов –Виница 
o Себастијан Исмаилов-Виница 
o Џинеј Демиров- с.Црник 

 

Аниматори-Делчево 
o Северџан Зекировски  
o Фетах Јашаров 
o Едвин Мемедов 

 
 
Аниматори- Виница 

o Риза Салиов 
o Филиз Таирова 
o Суада Шаирова 

Аниматори- с. Црник 
o Енвер Патрев 
 

❖ Програма-родова еднаквост 
o Бети Толевска- ментор на Комисии за родова еднаквост 

 
❖ Програма –млади 

o Елена Николовска-социјален работник  
o Харис Јашаров 

 
 

❖ Граѓанска вклученост 
Ромина Кајтазова-проектен координатор на кампања „Мрдни со прст“ 

1. Мејрема Демирова-асистент 

2. Елена Николовска -асистент 

Помошен технички  персонал: 

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 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2018 

 Програма-CIVICA Mobilitas 
Времетраење: 2015-2018 

 

Во текот на траењето на институционалнит грант, КХАМ ги подобри и надополни стратешките 

определби и насоки на организацијата во согласност со тековните потреби и наредни предзвици.  

Грантот овозможи промоворање и практична примена на принципите на транспарентност и 

отчетност, одговорност, тимска работа и меѓусебен дијалог како основни верувања на КХАМ за 

добро организациско владеење и предизвикување на промени.  

Стратешки определби кои ги поддржа Цивица Мобилитас беа: 

➢ Мотивирањето и вклучувањето на поширокото членство во работата на КХАМ и 

подобрување на соработката со меѓународните организации, медиумите и државните 

институции  

➢ Институционално зајакнување на НВО „КХАМ“- Делчево преку дополнителни обуки и 

професионализација на својот персонал и членство како и изнаоѓање на начини за 

диверзивикација на изворите за финасирање. 

➢ Поголема видливост на работата на организацијата и поголема мобилност на поширокот 

членство за вклучување во општествени иницијативи и влијание над институциите за 

нивна поголема огодоворност и отчетност. 

 

 ПРОГРАМА-ЗДРАВСТВО(Фондација отворено општество Македонија) 

 Здравствената програма во 2018 година се реализираше преку два проекти „Социјална 
отчетности и правно зајакнување на ромската заедница“ и „Менување на негативните наративи 
кон ромската заедница“ . 

  Целите поставени за оваа година и во оваа фаза на реализаиција се испoлнуваат согласно 
со поставените задачи, додека во однос на техниките и алатките за реализација, може да се каже 
дека некои инструменти сè уште ни стојат на располагање или недоволно ги имаме искористено. 

  Во однос на целната група, Програмата останува непромената и оваа година, од причини што се 
однесува токму на Ромите и здравствените професионалци од општините Делчево, Виница и 
Пехчево. 

 



 Проект: Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската 
заедница 

 
Интенција на овој проект е: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, останува како задача и за 
2018 година. 

 
Постигнувања во 2018 година: 
- Задржана и унапредена позитивната стапка (95%) на имунизирани ромски деца од 0 до 15 

год. во општините Делчево, Виница и Пехчево -с. Црник. 

 -Зголемен ангажман околу укажување за важноста и значењето на поливалентните 

вакцини како и подобрување на протоколот за нивно користење. 

 - Зголемен ангажман околу исполнување на Програмата за мајки и деца 

- 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)  

-Зголемен степенот на заштита од повреда на здраствени права на Ромите од 

Брегалничкиот регион и нивно поттикнување и подршка за спроведување на граѓански 

иницијативи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати:  



- Меѓународна конференција во Будимпешта за размена на информации за остварувања 

на здравјето на ранливите категории Балкански и Европски искуства. 

-  Два медиумски настапи на СИТЕЛ телевизија на Програмскот координатор на 

здравствената програма на КХАМ на теми: 

 1. Параправна помош, со јавувања во живо (март/2018) 

 2. Презентирани предизвиците при остварувањето на правото на здравје на Делчевчани, 

причините за миграциите и понудени решенија (март/2018)  

- Задржано е нивото на имунизација кај децата Роми од над 90%. 

 - Учество на Европска конференциа во Опатија на тема „Детски права“ со пет 

средношколци Роми од Виница 

 -  Пружен е директен сервис /подршка на клиентот на 304 лица 

 - Спроведен мониторинг на скрининг програма за жени од 24-35 години. 

 -  Обезбеден доктор во село Црник кој ќе работи 3 дена во неделата  

-  Обезбеден транспорт на жените од село Црник до ПЗУ Пехчево 

 

 Проект „Менување на негативните наративи кон Ромите во 

здравствените институции“ 

 
Трансформацијата на негативните ставови/наративи кај здравствените работници, а со тоа 
и промена на генералната слика во насока на подобрување на здравстевниот статус на 
Ромите во Источниот (Брегалнички) регион е цел  која ја постигнуваме со овој проект.  
Промоција на добри практики за сензибилизација и воспоставување на позитивен пристап 
со цел промена/трансформација на негативните наративни кај здравстевни професипналци 
од целниот регион еклучен пристап кон  реализација на целта.  
 

Резултати:  
- Одржана панел дискусија на тема „Ромите во очите на здравствените професионалци“ 
(29.06.2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Подготовка и презентација на видео клип  

-Сведочење на Роми кои се соочуваат со негативни ставови и предрасуди Позитивни 
модели на здравствени професионалци  
-Сведочење на заедницата за позитивни искуства Видео клипот е подготвен како краток 
документарен филм. 
 

 Преку информирање и едуцирање на ромската заедница од таргетираниот регион за 
препознавање на скриената дискриминацција при користењето на здрастевни услуги како 
и помош за подобро раскажување на своите приказни/стории  ги постигнавме ссоледните: 



 
 
 Резултати:  

 Остварен директен влез во заедницата кај ромски семејства на три локалитети и 
подобрен пристап на здравствените работници кои се запознаваат со менталитетот и 
културата на живеење на Ромите 

  Сензибилизирани 8 здравствени работници  

 Изработена анализа на 305 прашалника од 5 општини со ке се испитува мислењето на 
ромската заедница за постоење на негативни наративи од страна на здравствените 
професионалци  

 Изработен електронски инфо график врз основа на анализата на мислењето  

 Испечатени 60 инфографики плакати и дистрибуирани до населбите во шест општини со 
концентрација на ромско население 
 

 

❖ Проект: Правна и финансова поддршка за КХАМ  
Донатор-ФООМ  
 
Целта на овој проект е преку комуникациска стратегија да се делува кон одржување на 
имиџот на организацијата како коректор на власта и иницијатор за донесување и 
менување на локални пилитики. 
За таа цел е:  
• Изработена Комуникациската стратегија во кризни ситуации  
• Информирани вкупно 70% од ромската заедница за работата на КХАМ на територија 
на три општини со околу 4500 жители Роми (според статистиката на елетронските 
страни на КХАМ поврзано со неоснованите напади на УЈП и ОЈО и Стоп Сорос 
здружението)  
• Емитувана документарната емисија во продукција на КАДАР филм 

 
 

❖ Проект:„Со стратегија и локални акциски планови, до еднакви 
можности за жените и мажите во општините Делчево, Берово и 
Пехчево“  

Донатор:Kvina till Kvina  
Времетраењето на проектот е од 01.10.2018 до 30.09.2019 година  
 
Сензибилизирањето на граѓаните на општините Делчево, Берово и Пехчево за родова 
еднаквост како чинител на локалниот економски и социјален развој преку изработка 
на заедничка стратегија и специјални акциони планови претставува можност за 
зајакнување на еднаквите можности за сите граѓани во општините Делчево, Берово и 
Пехчево, вклучувајќи и родова еднаквост и недискриминација во главните текови, 
политики и практики преку креирање на стратегија и акциони планови на Комисиите за 
еднакви можности на жените и мажите 
 
Преку одржани три информативни сесии со членовите на Комисиите за еднакви 
можности при Советите на три општини,  се запознаа членовите на Комисиите за 
родова еднаквост за родовите перспективи во согласност со стратегијата и акционите 
планови и законските можности. 



 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❖ ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТИ 

„Здружени сили за заедничките интереси“ 

Проектот „Здружени сили за заеднички интереси“ ги  стимулираше акциите на локалните 
заедници за учество во процесите на донесување 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. 

КХАМ како менторска организација на проектот„Здружени сили за заеднички интереси“ 
овозможи: 
 

1. Отварање на мултукултурен и мултифункционален центар кој ќе 
придонесе кон унапредување на учеството на граѓанскиот сектор и граѓаните на 
Општина Делчево во креирањето на локалните политики, воспоставување 
социјален дијалог со граѓанските организации и Локалната самоуправа во Делчево 
со цел да се подобрат локалните прописи за учеството на граѓаните во јавен живот 
 
 
 
 
 
 

2. Воспоставување и уредување на планинарска пешачка патека 
Делчево-Туристички локалитет Голак во функција на локален економски развој на 



Општина Делчево. 
 

 
 
 

❖ Проект: Младинска Стратегија за интеграција на млади Роми  
 
Донатор: Француската Амбасада  
 
НВО „КХАМ“ го реализира овој проект во партнерство со кабинетот на министерот без 
ресор, задолжен за имплементацијата на Стратегијата за Роми 2014-2020 год. и Агенцијата 
за млади и спорт.  
Со проектот се даде : 

• Придонес кон социјалната, културната и образовната интеграција на младите 
Роми во општеството преку младински активизам и неформално учење. 

• Промовирање на спортот кај младите Роми како алатка за здрави навики, 
зацврстување на процесот на помирување помеѓу младите, борба против 
стереотипите, ксенофобијата, говорот на омраза и дискриминацијата по етничка и 
религиозна основа 

• Се изготви Стратегија за млади Роми 
 

 
 
 
 

ПРОЕКТ: МРДНИ со ПРСТ 

Делчево. 
  

  

  



(декември 2017-мај 2018)  

Донатор AECOM-USAID 

 

Проектот е дел од една почирока кампања која имаше за цел да  се подигне јавната свест 

за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој поединец, 

како и да се понудат идеи и можности за придонес кон специфични активности во рамките 

на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно, но и колективно. 

 

 Наша цел  беше насочена кон потикнување на граѓански акции и иницијативи за 

зголемена вклученост кај секој поединец или колективитет преку идеи и индивидуална 

одговорносст да се напраави одредена општествена промена во источно брегалничкиот 

регион. Беа реализирани вклупно  шест акции и тоа: 

 

1. „Мрдни со прст за почисто Делчево“  (24.02.2018) Фарбање на летната сцена, чистење 

на градски парк и кејот на реката Брегалница како централни места кои се посетувани 

од туристи 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Чист простор за здрави луѓе” Виница на 08.04.2018 и 09.04.2018 Реконструкција на 

спортското игралиште во Ромското маало како и еколошка акција во близина на 

самото игралиште 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. С. Црник - Пехчево (22.04.2018)- Акцијата за реконструкција и уредување на дворот на 

детската градинка „7 Септември“.  

Изграден потпорен ѕид на кој се постави ограда која придонесува за поголема 

безбедност на децата, -дел од дворот се намени за градина -поставени реквизити 

(клацкалка и лулашки) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работна акција- ЕКО пикник (11.05.2018) Реконструкција на излетничкото место Св. 

Ѓорѓија 

 - изработка на нов летниковец  

-обновување на постоечката опрема, чистење на дивите депонии,   

-доизработка на клупи и маси. 

 

 

 

 

 

 

 

5. „За почиста и поубава М.Каменица“ (18.05.2018) -обновување на поставената урбана 

опрема на плоштадот на М.Каменица -поставување на канти за ѓубре низ кејот на 

Каменичка река. 

 

 



6.Смеј се, играј, расти (28.05.2018 во Берово) -изградба на детското игралиштето заедно и 

со помош на ЈКП „Услуга“ Берово. -изработка на креативни саксии наменети за детското 

игралиште 

 

      

 
ФОРУМИ и КОНФЕРЕНЦИИ 
 

❖ Регионална конференција во Виница за денот на Ромите- 8ми 
Април(кофинансирана од општина Делчево) 

 
 -Учествуваа 300 лица од регионот на Делчево, Виница, Пехчево, Берово и Кочани и присуство 

на Министерот без ресор задолжен за имплементацијата на Стратегијата за Роми и 
градоначалниците на споменатите општини.  

-Претставена ромската култура и традиција -Запознаени граѓаните од три општини за 
„културата на живеење на Ромите“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ ФОРУМ на ГО од Делчево, Берово и Пехчево 
 Тема „Со споделување на знаења и искуства за подобро општество“  
Донатор: УСАИД за граѓанско ангажирање (КЕП)  
 
Учество зедоа 40 лица од три општини, претставници на ЛС и граѓански организации кои се со 

став за воспоставување на ефикасен институционален механизам за соработка помеѓу ГО и 
општините. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табела на биланс на состојба до 01.12.2018 год. 

 

 

 

                                  ДОНАТОР   ден.  

Македонска развојна  фондација за претпријатија  

(МРФП)  

695.880 

Мекедонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)  138.733 

Ромски Едукативен Фонд (РЕФ)  528.163 

Фондација отворено опшество Македонија (ФООМ)  2.847.515 

Европски инструмент за демократија и човекови права  

(EIDHR)  

1.226.327 

ЕУ -ЦОСВ –Прилеп  73.680 

 Kvinna till Kvinna Foundation                                              306.900 

AECOM-USAID  1.934.440 

Пренесени средства од 2017 год.  2.366.879 

Вкупно  10.118.517 

Расходи  

  

7.350.765 

На сметка  

2.767.725 


