ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
на НВО „КХАМ“ Делчево
2016

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016

ВОВЕД
Измина и оваа 2016 год. во која НВО „КХАМ“ Делчево одржа повеќе настани, дебати и
работилници чија цел е придонесување кон потолерантно општество без поделби и
дискриминација по било каков основ, каде што мултикултурата е вредност, а не проблем.
Искуството од секојдневната работа со странки кои трпат директна или индиректна
дискриминација, говори дека процесот за надминување на дискриминацијата ќе биде
долгорочен процес во кој треба да се вклучат сите засегнати страни, да се покаже волја и
работа за надминување на проблемот со облиците на дискриминацијата во сите сфери на
живеење.
Прашањето за дискриминација на Ромите на граница не мислиме дека тукутака ќе биде
надминато. Исто така и дискриминацијата на Ромите во здравствените установи од
страна на здравствените професионалци може да се каже дека е дури доста очигледна, а за
сегрегацијата на ромските деца во образовниот процес доста малку се знае и зборува.
Востановената пракса, како од институциите на системот, така и од самите граѓани
дека овие теми не треба да се отвараат, резултира со неснаоѓање на самите судии во
предмети чиј основ на тужбеното барање е утврдување на дискриминација.
Општествените проблеми со кои се соочува ромската заедница на ниво на цела држава
не можат да се решат преку вечер, но не може ниту да се манифестира индолентно и
неодоговорно однесување кон овие проблеми.
Во периодот пак на предизборните ветувања, Ромската заедница во програмите на
партиите е секогаш заборавена.
Резултат од сево ова е дека Ромите сепак се категорија на граѓани кои остануваат на
маргините на општеството уште долго во Македонија, бидејќи за сите политички опции
Ромите не се приоритет.
Потребно е во континуитет да се работи со ромската заедница на тема - политичка
писменост и злоупотреби на ромските гласачи. Дел од нашите активности во овој период
беа насочени токму кон овие прашања.
НВО „КХАМ“ Делчево, ќе продолжи да ги користи медиумите и социјалните мрежи за
информирање на заедницата за тековни активности.
Програмата на Civica Mobilitas изразена преку јакнење на капацитетот на
организацијата, финансиската стабилност и стратешкото зацврстување на локално и на
регионално, па и национално ниво, е силна гаранција дека ќе продолжиме да постигнуваме
успеси и во следните години.
Благодарност до сите наши донатори, партнери и соработници кои изминатата 2016
година веруваа во нашите заложби за остварување на мисијата на КХАМ Делчево.

Извршен директор
Зекир Абдулов
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Донатори, партнери и соработници:

Фондација Отворено Општество Македонија

Roma Educa on Fund

Делегација на ЕУ во РМ

Министерство за труд и
социјална политика на РМ

Општина Делчево
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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
За успешна работа, остварување на визијата, мисијата и целите на здружението се
формирани следните сектори:
v
o
o
o

Човекови права и граѓанска вклученост
Анита Цоневска- координатор на програма Civica Mobilitas и програмски координактор на
„КХАМ“ Делчево
Ромина Кајтазова-асистент во правна програма за жени Ромки
Аксел Ахмедовски- Правен советник

v
Образовна Програма
Сара Јашаровска -Проектен координатор
o Мејрема Демирова-асистент
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 Розета Такева локален асистент – с. Црник
o Ромина Кајтазова-HSCL тренер
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v Здравствена Програма
Зоран Биковски- Координатор на програмата-здравство
Санела Абдулова- Проектен координатор
Елвис Ковачев- асистент-Делчево
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
Аниматори- Виница
o Суада Шакирова
o Риза Салиов
o Кевин Керимов
o Филиз Таирова
Аниматори- с. Црник
o Сунил Абдулов
o Џинеј Демиров
Медиумска компонента
Бети Толевска-асистент
v Програма-Вработување
Зекир Абдулов-координатор на програма
o Марјан Ѓоргиевски-асистент
o Бети Толевска -асистент
v
o
o
o
o

Стручна служба
Розета Такева-финансиски асистент на годишна програма и книговодствен администратор
Марјан Горгиевски-соработник во финансии
Аксел Ахмедовски-правен застапник на КХАМ
Анита Цоневска-правен советник

Помошен технички персонал:
o Даниела Такева-лектор и соработник со медиуми
o Рахман Ибраимов-возач
o Глорија Ахмедовска-хигиеничар

www.khamdelcevo.org.mk
Е-mail: nvokhamdelcevo@gmail.com
Адреса:„Маршал Тито“ 69 Делчево
Тел/факс: +389 (0) 33/413-695
Моб. тел: + 389 (0) 71 215 356
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Реализирани проекти во 2016 година
Програма-CIVICA Mobilitas
Времетраење: 2015-2017
Програмата CIVICA Mobilitas, е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го
спроведуваат и NIRAS од Данска, Македонскиот Центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот
институт за јавна администрација - SIPU.
Програмата на ЦИВИЦА Мобилитас во целост ги поддржува нашите планови за организациска
одржливост преку планираните задачи и целите од работните планови (јакнење на капацитетот на
вработените, мотивирање на конституентите, дефинирани цели и убедувања за вредностите), како и за
финансиска одржливост преку развој на систем на транспарентност за финансирање од фондови, развој
на стратегии за пристап до средства.
Преку оваа програма се планирани активности кои обезбедуваат одржливост за организацијата.
Такви активности се обуките предвидени за конституентите на КХАМ, а преку нив се создава нов
потенцијален персонал, постојниот персонал се професионализира.
Од работилниците за граѓанско јакнење, од
спроведените обуки со директните корисници и
конституентите, произлегува дека со истите е
потребно да се продолжи со ист интензитет за да има
позитивни ефекти во однос на граѓанското организирање. Ова е во насока на препознавање на
проблем (губење на правото на социјална парична
помош поради трансфер на пари од странство) и
самоорганизирање за решавање на истиот преку
промена на законска регулатива.
Од претходно направени анкети и анализи,
како и од искуството што ги имаме во изминатиот
период, ја увидовме потребата од промена на
законската регулатива и тоа во делот на промена на одредби од Законот за здравствена заштита, како
за промена на членови од Законот за социјална заштита. Иницијативите ќе се однесуваат на промена во
делот на заштита на правата на маргинализираните групи, вклучувајќи ги и лицата со минимални
примања под загарантираната минимална плата и социјални случаи. Ова е реална потреба не само на
нашата целна група, туку и пошироко.
За та цел, ќе биде потребно во наредниот период да се фокусираме на реализација на овие
иницијативи што е цел и на програмата ЦИВИЦА.
На состаноците со претставниците на локалните институции се добиваат информации за
клучните проблеми и прашања што го засегаат месното Ромско население и воопшто граѓаните на
општината, но секако е потребно да се продолжи со средбите со претставниците на институциите,
бидејќи средбите се начин за добивање и размена на информации, како и инструмент институциите да
бидат транспарентни и отчетни.
Резулатати-2016 год.:
· По повод 8-ми Април - Светскиот ден на Ромите е одржана јавна дебата на тема „Намалување на
сиромаштијата и севкупниот просперитет на Ромите во Македонија“. Дебатата се одржа во Хотел
„Македонија“ во Делчево.
Присутни беа 70 лица, членови на Собранието на КХАМ и управните органи, претставници на
институции, како и членови на заедницата воопшто.
Од заклучоците од дебатата се гледа дека е потребна доследна имплементација на Стратегијата за
Ромите 2014-2020 и итно ревидирање, односно покренување на иницијатива за донесување на нова
Стратегија за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во системот на социјална заштита за
периодот 2014-2020 год.
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Анкета за испитување на потребите и проблемите на конституентите од два локалитети Берово и
Пехчево и ја опфаќа областа на заштита на правото на здравје и на правата од социјална заштита
· Одржани 3 квартални состаноци со Управен одбор и Надзорна Комисија
· Ревидирани и донесени нови правила и процедури за КХАМ (План за архивски знаци и
Правилник за волонтери и Правилник на КХАМ за заштита на лични податоци)
· Мотивирање и вклучување на поширокото членство во работата на КХАМ и зголемен интерес за
членување во управните тела на организацијата
· Подобрувањена соработката со меѓународните организации, медиумите и државните
институции.
- Дадена поддршка за ЗЕМ „Еднаков пристап“ за ратификација на Конвенцијата за Совет на Европа за
спречување и борба против насилство врз жените и семејно насилство - Истанбулска Конвенција.
- На иницијатива на КХАМ е организирана акција за собирање на помош за поплавените семејства на
подрачје на Скопје во партнерство со Општина Делчево и општинската канцеларија на Црвениот крст.
- Иницијатива на мрежата од ромски организации, членките на мрежата „Декадна контакт точка“ за
состанок со Министерот за внатрешни работи во врска дискриминацијата на граница на Ромите при
излез од државата, а при утврдена дискриминација директно со пресуди од Основен и Апелациски Суд.
НВО КХАМ финансиски поддржа вкупно 20 предмети за дискриминација.
·

· Информативни и координативни состаноци со преставници од локалните власти и институции
- Одржан состанок со претставници на правни институции.
На состанокот присуствуваа вкупно 10 лица и се одржана 23.09.2016 год. Заклучоците од состанокот
се сублимирани во документ кој беше основа за работна средба со Министерот за труд и социјална
политика на РМ .
Препораки се донесени во однос на предлозите за ништавност на решенијата со кои се одбиваат
барателите за социјална парична помош по основ „брз трансфер на пари“ и дека само во вонсудска
постапка се одредува обврската за издршка на родител од страна на дете, а неосновани се решенијата на
Центрите за социјална работа, со кои им се одбива барањето за постојана парична помош на лица
постари од 64 год. со образложение дека имаат деца кои имаат обврска по закон за семејство да бидат
издржувани од истите.
- Иницијатива за формирање на граѓанска платформа од невладини организации кои ќе ги
регистрираат злоупотребите на јавните ресурси и институции за изборни цели и евентуалните закани и
заплашувања кон граѓаните за остварување на избирачкото право на парламентарните избори на 11-ти
декември 2016 год.
· Заедничко организирање и делување (вмрежување, коалицирање) помеѓу НВОи од регионот и
пошироко за заеднички акции од интерес на граѓаните
- Остварена соработка со НВО „Нево Џивдипе“ (Нов живот) од Виница и помош при изработка на
апликација за проект до InSoc
- Состанок со претставници на Институтот за европска политика за споредување на забелешките од
апликација на проект во RIO/OSF -Будимпешта
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· Учество на Меѓународен состанок во Белград во организација на Фондација Отворено
Општество Будимпешта
· Во месец септември е одржан состанок со Националното координативно тело при Владата на
РМ за спроведување на програмата од декадата на Ромите.
· Обучен тим 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
· Меѓународна конференција во Белград во организација на РЕФ Будимпешта - (Намалување на
јазот во раното детско образование на Ромите: Можности и пречки за инклузија“) Toy Library Conference
in Belgrade „Reducing the gap in early childhood educa on of Roma: Opportuni es and obstacles for inclusion”
· Зголемена отчетност на КХАМ преку издавање на Годишен извештај и креирање на нова WEB
страна на организацијата достапна на македонски и
англиски јазик.
Видливоста на КХАМ е дело на комуникацијата со
електронските медиуми и настапи на ТВ.
Препознатливоста на КХАМ се состои од подбрена
комуникација со граѓаните и институциите и поефикасни
услуги за заедницата
· Спроведена донаторска акција „Со срце за
дневниот центар“1 за набавка на моторно возило за
потребите на децата од Дневниот центар за деца со
попреченост.
Во Акцијата која ја иницираа советниците од Советот
на општина Делчево и Дневниот центар, со поддршка од Невладината „КХАМ“, се вклучија дел од самите
советници, граѓани на Делчево и мал број на фирми, а најголем донатор беше странска фирма текстилна швајцарска компанија. Акцијата како иницијатива започна од Советот на Општина Делчево и
се реализираше со поддршка на НВО КХАМ.

ПРОГРАМА - ЗДРАВСТВО
НВО КХАМ Делчево во континуитет од 6 години интензивно спроведува проекти од здравствена
програма. И во оваа 2016 година се задржавме на унапредувањето на позитивната стапка (95%) на
имунизирани ромски деца од 0 до 15 год. во општините Делчево, Виница и Пехчево - с. Црник.
Продолжуваме со ангажманот околу укажување за важноста и значењето на поливалентните
вакцини како и подобрување на протоколот за нивно користење, како и со ангажманот 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) е постојано во фокус на нашата работа, а
зголемување на степенот на заштита од повреда на здравствени права на Ромите од Брегалничкиот
регион и нивно поттикнување и поддршка за спроведување на граѓански иницијативи е на ниво на
стратешко застапување.
Целната група останува да бидат Ромски родители и деца на возраст од 0-18 год. од Брегалничкиот
регион (Делчево, с. Црник, и Виница), жени Ромки на возраст од 25 до 60 год. од Делчево, с. Црник и
Виница и здравствени професионалци.
Постои напредок во делувањето и видливост во ангажманот на НВО „КХАМ“ Делчево со повеќе
директни средби на терен пред сè во Виница, за подобрување на здравјето на заедницата.

1h p://kanalplus.mk/%D0%BE%D0%B4-%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%
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1.

Проект: Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската
заедница

Период на имплементација на овој проект е од јули 2015 до јуни/2016 година.
Од почетокот на 2016 до јуни 2016 год. во рамки на спроведување на активностите, редовно се
одржуваа средби со членовите на Координативните тела за застапување за редовна имунизација на три
локалитети (Делчево, с. Црник, и Виница) и дополнување на координативното тело за скрининг
програмата како и индивидуални средби за застапување каде се идентификувани видливи слабости при
воведување на поливалентна вакцинација (отсуство на протокол за вакцинација, немање на едукативен
материјал, неодржана едукација во заедницата).

Остварени резултати:
- Спроведени по 24 излегувања на терен во секој локалитет (два пати неделно) или вкупно 180 посетени
семејства во 6 месеци за редовни гинеколошки прегледи и користење на програма за Скрининг, како и
за важноста за редовна имунизација.
- Спроведени две петиции во три локалитети Делчево, Виница и с. Црник со 1.800 потписи за
„Патронажна сестра во секој дом“ и „Обезбедување на Гинеколог и редовни гинеколошки прегледи“.
- Испечатен е Здравствен Билтен на англиски и македонски јазик во тираж од 300 примероци.
- Со партнерските организации ЕСЕ, КХАМ, РРЦ и ЦДРИМ во март 2016 одржани се две прес
конференции на тема „Предизвици при реализација на Скрининг програма за рана детекција на рак на
грло на матка“ при што се дадени конкретни предлози за надминување на бариерите при реализација
на скринингот и редовните Гинеколошки прегледи и „Ромите избришани од буџетот на Министерството
за здравство.
Преку заедничките средби со Градоначалникот на Општина Пехчево успешно е аплицирано и добиени
се средства за хлоратор во с. Црник со што се придонесува кон решавање на проблемот со квалитетот на
водата.
- Одржани се вкупно 8 трибини на теми поврзани со правата од здравствено осигурување и 110 лица се
стекнаа со знаење за новините во здравственото осигурување.
- Испечатени се 800 броја флаери и 75 маици кои медијаторите и фасцилитаторите ги носат при
теренските посети.
- Стратешко застапување во три случаи за повреда на право на пациент.
- Поделени се 50 хигиенски бебешки пакети за Ромски семејства во Брегалничкиот регион и 30 кај
Македонски семејства со социјален ризик/обезбедени со партиципација на Локалните самоуправи2.

2h p://pehcevo.gov.mk/pehchevo-i-ovaa-godina-del-od-evropskata-nedela-na-imunizatsija/
h ps://www.facebook.com/500144600106117/posts/1003698576417381/
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·

Медиумска компонента на програмата - здравство

Во периодот од 01.01.2016 година до 30.06.2016 година се работеше на радио емисии од областа на
здравството. Секој понеделник на радио Зора се емитуваше емисија „Здраво мајчинство“ во која гостува
педијатар Др. Виолета Арсова и се опфатија теми од областа на педијатријата. Во овој период се
обработуваа теми за инфекции кај новороденчиња како што се: крварење, целебрален пристап,
хипогликемија кај новороденчиња, стафилококна инфекција но и теми од секојдневието како припрема
за доаѓање на новот член во семејството, нега, исхрана и нега на предвремено родени деца, повреди за
време на породувањето и др.
Во петок се емитуваше емисијата „Здрав живот, здрава иднина“, во која што гостуваа граѓани од
Делчево, Виница и с. Црник и го споделуваа своето искуство за пристапот до здравствени и социјални
услуги. Емитувани се вкупно 24 емисии.
Вклучивме и професионалци од областа на здравството и социјалата со цел да им ги приближиме
услугите кои ги нудат на граѓаните. Кој е патот за остварување на право за лекување во странство, како
да се постапува кога имате закажан „Мој термин“, но исто така и позитивни примери на граѓани кои ги
оствариле своите права.
Од 01.07.2016 година, медиумската компонента е малку видоизменета, остануваат емисиите „Здрав
живот, здрава иднина“, во кои ги приближуваме здравствените работници до нашата целна група со
поблиско запознавање на традицијата и културата на Ромите, бидејќи сметаме дека запознавајки се ќе
ги надминеме бариерите со кои се соочуваат Ромите во остварување на своите здравствени права.
Во другиот дел, медиумската компонента се занимава со документирање на сите настани од
здравствената програма, објави на Фејсбук, објави за важни настани на Веб страната на организацијата.
Емитувани се вкупно 32 вакви емисии.

2. Програмата за здравство и здравствени права/Интеграција на Роми етничка припадност и еднаквост во здравството
Период на имплементација: јуни 2016 - јуни 2018
Со оваа програма се менуваат техниките, методите и инструментите за спроведувањето на
програмата со тоа што се ангажираат здравствени аниматори кои што исклучиво се терeнски работници
и директно се во контакт со целната заедница, истата ја мониторираат и ги воочуват проблемите за кои
го информираат фасцилитаторот и ги упатуваат до канцеларијата на КХАМ за понатамошна асистенција.
Застапувањето на правата како пациенти е издигнато на стратешки приоритет со оваа програма, а
медиумското застапување е императив за остарувањето на целите од истата.
Во просек, од јуни до ноември, петте фасцилитатори, на три локалитети посетуваа околу 40 семејства
месечно, при што истите разговараа за нивната здравствена состојба, но и ги упатуваа во канцеларијата
доколу имаа потреба од помош.
Во 126 случаи е пружена директна услуга на заедницата при остварување на правото на здравје.
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Во месец јули 2016, одржана е обука за целиот вклучен персонал во здравствената програма на тема
,,Комуникација во заедница и дефинирање на одговорности“.
Во месец октомври 2016, одржана е почетна обука за аниматори и фасцилитатори за градење на
капацитетите на лицата кои ги спроведуваат активностите за социјална отчетност во областите за
здравствено осигурување, право на здравје, заштита на здравствените права, здравјето на мајките и
децата и женско репродуктивно здравје. Дополнително, обуката имаше за цел да ги зајакне
капацитетите на организациите за спроведување на влезен прашалник за семејствата и заедничка
подготовка на план за идни чекори во работењето.
Резултати:
o Одржани вкупно 3 координативни средби на три локалитети и адресирани конкретни
прашања од страна на заедницата за намалениот опфат на Имунизација пред сè кај
македонската заедница.
o Во Виница се одржани мобилни гинеколошки прегледи на кои учествуваа 13 жени. Истите беа
запознаени за нивните права како пациенти согласно Пограмата за скрининг.
o Одржани се две едукативни работилници.
o Направена е фоторепортажа за социо-економските услови каде живее ромската заедница.
o Одржана е фокус фрупа со Ромската заедница и здравствените професионалци на тема:
„Ставови и комуникација“. Во рамките на спроведената фокус група заедницата сведочеше за
прекршени здравствени права и укажа на предизвиците со кои се соочува при остварување на
правото на здравје.
o Остварени се повеќе средби со преставници од Центар за социјални работи - Делчево на
теми: „Доцнење на субвенционирана енергија заради таканаречени неповрзани
трансакциски сметки“.
o Остварени се контакти со Комисиите за Категоризација на деца и остварување на право на
детски додаток и воспоставена е комуникација.
o Остварени сеповеќе средби со вработените во Центарот за Социјални грижи - Берово за
остварување на здравствни права поради проблемите што ги има заедницата со Брзиот
трансфер на пари.
o ТВ настап на програмскиот координатор Зоран Биковски на тема „Надминување на негативните
наративи на здравствените работници спрема Роми, како и предизвиците со кои се соочува НВО
КХАМ заедно со своите конституенти“ објавено на 31.10.2016
каде ги споделува своите
искуства, ресурси, капацитети и методи во производство и дистрибуција на концептуални,
методолошки и практични резултати во насока на зајакнување на заедницата, како и
вмрежување и градење на капацитети на организациите
o Изработен е Електронски постер за надминување на бариерите при остварувањето на
правото на здравје
o За прв пат нивото на имунизација кај децата Роми е повисоко наспроти Македонската
заедница.
o Зголемен е опфатот на жени кои одат на Скрининг за најмалку 50%.
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Во месец Октомври 2016, одржана е почетна обука за аниматори и фасцилитатори за градење на
капацитетите на лицата кои ги спроведуваат активностите за социјална отчетност во областите за
здравствено осигурување, право на здравје, заштита на здравствените права, здравјето на мајките и
децата и женско репродуктивно здравје. Дополнително,обуката имаше за цел да ги зајакне
капацитетите на организациите за спроведување на влезен прашалник за семејствата и заедничка
подготовка на план за идни чекори во работењето.
Резултати:
o Одржани вкупно 3 координативни средби на три локалитети и адресирани конкретни
прашања од страна на заедницата за намалениот опфат на Имунизација пред сè кај
македонската заедница.
o Во Виница се одржани мобилни гинеколошки прегледи на кои учествуваа 13 жени. Истите беа
запознаени за нивните права како пациенти согласно Пограмата за скрининг.
o Одржани се две едукативни работилници.
o Направена е фоторепортажа за социо-економските услови каде живее ромската заедница.
o Одржана е фокус фрупа со Ромската заедница и здравствените професионалци на тема:
„Ставови и комуникација“. Во рамките на спроведената фокус група заедницата сведочеше за
прекршени здравствени права и укажа на предизвиците со кои се соочува при остварување на
правото на здравје.
o Остварени се повеќе средби со преставници од Центар за социјални работи - Делчево на
теми: „Доцнење на субвенционирана енергија заради таканаречени неповрзани
трансакциски сметки“.
o Остварени се контакти со Комисиите за Категоризација на деца и остварување на право на
детски додаток и воспоставена е комуникација.
o Остварени сеповеќе средби со вработените во Центарот за Социјални грижи - Берово за
остварување на здравствни права поради проблемите што ги има заедницата со Брзиот
трансфер на пари.
o ТВ настап на програмскиот координатор Зоран Биковски на тема „Надминување на негативните
наративи на здравствените работници спрема Роми, како и предизвиците со кои се соочува НВО
КХАМ заедно со своите конституенти“ објавено на 31.10.2016 каде ги споделува своите искуства,
ресурси, капацитети и методи во производство и дистрибуција на концептуални, методолошки и
практични резултати во насока на зајакнување на заедницата, како и вмрежување и градење на
капацитети на организациите3
o Изработен е Електронски постер за надминување на бариерите при остварувањето на
правото на здравје4
o За прв пат нивото на имунизација кај децата Роми е повисоко наспроти Македонската
заедница.
o Зголемен е опфатот на жени кои одат на Скрининг за најмалку 50%.
o Намалени се незаконските наплаќања во поголем обем.
На 20.10.2016 од страна на невладините организации EDP и CERE од Романија спроведени се активности
со цел да научат добри практики од спроведувањето на
мониторинг во заедницата, комуникација со институции,
адресирање на проблем од страна на заедницата,
остварување на влез во заедница и улогата на координативното тело.
Презентирани се проекти, активности и постигнувања на Здравствената Програма од 2011/2016 год.
3h p://www.copasah.net/uploads/1/2/6/4/12642634/nl_15-updated.pdf
4h p://www.khamdelcevo.org.mk/dokumen /aﬃla on.pdf
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Параправна помош
Параправна помош е услуга која се дава од страна
на персоналот од здравствената програма во 3
локалитети: Делчево од 2011 година, а во с. Црник и
Виница, од 2016 год. Комуникацијата со заедницата
е речиси секојдневна, со тоа што се вршат посети од
врата до врата, се дели едукативен материјал и
одржуваат едукативни работилници, канцелариски
услуги и делење на хигиенски пакети.
Од јануари до декември 2016 е пружена
параправна помош на вкупно 255 лица, од кои: на 85
за здравствено осигурување, на 100 лица од
социјална заштита и на 70 лица за права на пациенти.
Вкупно 115 посетени семејства добија совети по
разни прашања поврзани со здравствените
институции и беа идентификувани проблеми за кои треба асистенција да се изврши во канцеларија.
Повеќегодишната работа во областа на параправната помош резултираше со позитивни решенија
во четири случаи кај наши клиенти кои се соочуваа со бариери во пристапот до здравствените и
социјалните услуги.
Остварени се повеќе средби во Берово со вработените на Центарот за социјални работи за
остварувања на здравствените права, поради проблемите што ги има заедницата со Брзиот трансфер на
пари.

Проект: „Менување на негативните наративи кон Ромите во здравствените
институции“
Зајакнување на заедницата по прашањето на правото од еднаков пристап на здравствените
професионалци кон пациенти Роми и сензибилизирањето на здравствените професионалци за тоа што
се вика „култура на живеење на Ромите“ води кон остварување на целта на проектот.
Со текот на реализација на активностите, веќе може да се говори за одредено позитивно влијание од
проектот и тоа во смисла на подобрување на сензитивноста на здравствените професионалци кон
ромската заедница во трите општини опфатени со проектот.
Преку извршените посети за време на Светскиот ден на Ромите и празникот Рамазан Бајрам во
домовите на ромските семејства, здравствените работници се запознаа со обичаите и културата на
празнување на овие празници. Преку директните посети, истите имаа увид во условите на живеење на
оваа заедница и можноста да се направи споредба на менталитетот кај Ромите во трите таргет општини.
Активностите на проектот се само дел од она што е потребно да се влијае врз свеста на ромската
заедница за препознавање на дискриминацијата од здравствените работници.
Во однос на прекршувањето на здравствените права, заедницата се охрабрува да ги пријави овие
случаи.
Активности кои го следат проектот се:
· Изработени и наградени три стрип-креации од учесниците на конкурсот со кои се
илустрираат негативните наративи кон Ромите од страна на здравствените работници и
истите се дистрибуираат во три општини во ромската заедница.
· Воедно се промовираше проектот преку билборди на две локации во Делчево и една во
Пехчево и се испечатија 50 плакати.
· Организирани се вкупно 27 средби во три општини помеѓу заедницата и здравствените
професионалци, а дел од нив се одржаа за време празниците Рамазан Бајрам и Курбан
Бајрам и поделени се прехрамбени пакети на вкупно 27 семејства.
· Воедно се изготви документарен запис од страна на СТАР ТВ Штип, во кои учесници беа
ромски семејства од Виница Делчево и с. Црник и испратена порака за намалување на
негативни наративи во јавноста5.
5h p://www.khamdelcevo.org.mk/video.html
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·

Од спроведено интервју со 25 здравствени професионалци и 52 лица од ромската
заедница може да се заклучи дека Ромите во таргетираниот регион не можат да ја
препознаат скриената дискриминација која се врши над нив. Потребно е време за
подолгорочно влијание врз свеста кај здравствените работници, но и кај ромската
заедница, за препознавање на дискриминацијата.

Проект: „Подобрување на вработувањето на Ромите преку образование и
обука“
Донатор: ЕУ, имплементиран од Ромски едукативен фонд Будимпешта (РЕФ)
Времетраење: Март 2016-2018
Од март 2016 година започна со реализација проектот „Подобрување на вработувањето на Ромите
преку образование и обука“ на следниве локации: Делчево, Виница, с. Црник и Шуто оризари - Скопје.
Партнери на проектот се НВО „АМБРЕЛА“ Скопје.
Целна група се деца од 0-6 годишна возраст, како и Роми кои престанале со своето образование
пред завршување на средното образование од 20 - 40 годишна возраст.
Преку спроведување на активностите од овој проект, цел ни преставува зголемување на бројот на
вработување на маргинализираните ромски заедници преку образованието за возрасни и обука преку
програми за описменување.
За таа цел, од месец септември започна настава за дооформување на основно образование од I до
VIII одделение за 34 лица преку Приватна образовна установа Отворен граѓански универзитет „Ванчо
Прке” - Штип.
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За дооформување на средно образование, преку спроведената анкета и теренска посета во Виница,
интерес покажаа само 6 лица кои посетуват вонредна настава во СОУ ,,Ванчо Прке“- Виница за
дооформување на III и IV година (2 лица за гимназиска струка и 4 лица за текстилна струка). На
кандидатите во месец октомври им се набавија училишни материјали за потребите за припрема на
испитите.

Преку Отворен Граѓански универзитет за доживотно учење ,,Кочо Рацин“- Скопје, вкупно 20 лица ќе
се здобијат со диплома за завршено средно образование: 6 медицински сестри, 7 - хотелско туристички
техничари , 6 - техничари за шумарство и пејсажна архитектура и 1 машински техничар.
2. „Ран детски развој“ е втора компонента од проектот со акцент на зголемување на пристапот до
предучилшното образование на децата Роми каде што во септември 2016 година се вклучија 45 деца
Роми од 0 - 6 годишна возраст во детските градинки во три локалитети (Делчево, Виница и с. Црник).
Интересот за вклучување на децата во предучилишните установи расте, но од причина што
детската градинка во Делчево не располага со доволно простор (занимални), нема можност да се
згрижат сите деца кои имат интерес да посетуваат градинка.

Во почетокот на учебната 2016 година беа поделени 48 училишни прибори на децата од
предучилишно образование во трите локалитети каде што се спроведува проектот (Делчево, с. Црник и
Виница), а на децата Роми од 4-6 годишна возраст од детската градинка во Делчево, се набавија 17
комплети книги (математика и списание „Наш свет“).
Во периодот мај - декември 2016 се одржаа вкупно 19 мотивациони работилници на кои во просек
присуствуваа по 15 лица од целните локалитети. На овие работилници се обработуваа теми од областа
на социјалната и детската заштита, активните мерки за вработување и подигање на свеста на жената
Ромка за нејзините можности и права.
Во истиот период се одржаа 21 работилница - Читачки клуб на жени - Storrytelling with Roma mothers,
преку што се подига свеста за важноста од образованието.
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Активноста - HSCL (HOME/SCHOOL/COMMUNITY/LIAISON) - представува врска помеѓу домот,
училиштето и заедницата. Оваа активност се спроведува во детските установи каде што по 6 мајки во
сите 3 локалитети (Делчево, с. Црник и Виница), вкупно 18 ќе бидат во својство на воспитувачки. Пред
улога на воспитувачки мајките посетуваа обука со стручен обучувач на кои беа присутни вработените
воспитувачки од самите градинки кои што работат со Ромските деца. На обуката мајките имаа
подготвителен наставен план и теми за реализација на активноста HSCL.
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Проект: „Мојот глас-мој избор“
Founda on Open Society Ins tute (FOSI) - Будимпешта
Времетраење: 01.04.2016- 01.02.2017 год.
Десет невладини ромски организации се првата коалиција за одржаните парламентарни избори.
Истите се обединија за политички да ја образуваат Ромската заедница за нивното избирачко право,
сузбивање на манипулациите со ромскиот глас, но и наметнување на приоритетите за развој на оваа
заедница во агендите на политичките партии.
На промоцијата на платформата6 наречена „Мојот глас - моја одговорност“ платформата од НВОи се
децидни дека сакаат да ја сменат перцепцијата кон Ромската заедница.
Ги предупредија политичките партии да не помислуваат да манипулираат со Ромите и нивното
избирачко право и потенцираа дека нивните напори, посакуваниот резултат од делувањето на ромскиот
невладин сектор е дефинирање на местото на ромската заедница и нејзино активно учество во
општеството.
„КХАМ“ Делчево, на шест локалитети информираше и вршеше политичка едукација на ромското
население за начинот на избор на пратеници, начин на гласање, можните злоупотреби на ромските
гласови и заштита од злоупотребите.
За таа цел и со слична содржина беа испечатени флаери за потребите на ромската заедница.
Во организација на „КХАМ“ Делчево, во Штип, на 05.12.2106 година се одржа јавна дебата на која беа
поканети носителите на листите на партиите и коалициите од Изборната единица 3.
На јавната дебата се преставија само три партии.
„Мојот глас - моја одговорност“ изборите ги набљудуваше со 100-тина набљудувачи.
„КХАМ“ Делчево ангажира 10 лица-набљудувачи.

6h p://www.mrt.com.mk/node/34532
h ps://www.youtube.com/watch?v=7bBn2LUU8B8
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Проект: „Справување со препреките за излез - Ромите на македонските
граници“
(“Comba ng barriers for exit: Macedonian Roma at the borders”),
Имплементатори: НВО КХАМ Делчево и Институтот за европска политика од Скопје
Проектот „Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници“ е насочен кон
менување на јавниот дискурс втемелен на политиките и практиките, претставувајќи ги Ромите како
закана за безвизниот режим во Македонија.
Проектот истражува како процесот на визната либерализација, како инструмент на европеизацијата, резултира во донесување политики кои го ограничуваат слободното движење на етничките
Роми во случајот со Македонија.
За таа цел е публицирана анализа7 која се осврнува на досегашните искуства од судските случаи
(вкупно 20) на лицата вратени од граничните премини и се базира на податоци со кои располага НВО
КХАМ како една од клучните организации кои нудат помош при овие случаи. Во рамки на проектот
„Справување со препреките за излез - Ромите на македонските граници“ НВО КХАМ Делчево и ЕПИ
(Институт за европска политика) изработи инфо графици од спроведеното истражување за вратените
Роми на кои не им бил дозволен излез од државата, од почетокот на визната либерализација.
Воедно се испечати и дистрибуира брошура8 „Водич - информација за дискриминација на
граничните премини“ .

Проект: „Зголемување на учеството на жената Ромка на пазарот на труд“
Финансиран од ЕУ а имплементиран од Македонската развојна фондација на претпријатијата
(МРФП), во партнерство со НВО КХАМ од Делчево, ХДЗР Месечина од Гостивар и Микрокредитната
фондација Хоризонти од Скопје.
Период на имплементација: 14 декември 2015 година до 14 јуни 2017 година.
Градови во кој се имплементира проектот: Западен регион ( Гостивар, Тетово и Дебар) и Источен
регион ( Делчево, Берово и Пехчево). Целни групи и финансиски корисници се жените Ромки во целниот
регион како и институциите одговорни за социо- економската вклученост на Ромите.
Во период на спроведување на активностите по проектот се реализираа првични средби во трите
градови од регионот со цел информирање за проектот. Првата средба е одржана во Делчево на
14.04.2016 г. на која присуствуваа 27 учесници, втората средба во Берово на 04.05.2016 г. на која
присуствуваа 28 учесници и третата средба во Пехчево на 05.05.2016 г. на која присуствуваа 30 учесници.
Со цел за поголемо учество на жените Ромки НВО „КХАМ“ организираше дополнителни три посети
од врата до врата со цел да се пополни прашалник за препреките со кои се соочуваат жените Ромки на
пазарот на трудот. Во Делчево дополнително се посетени 15 жени Ромки, во Берово 9 и во Пехчево 15
жени Ромки.
Се изработија Лични планови за вработување од страна на експерт и пополнети се вкупно 48
планови за вработување со кои се проценуваат афинитетите на целната група.
Со цел за подобрување на стручните вештини на жените Ромки што ќе придонесе за подобрување
на квалитетот на жената Ромка на пазарот на труд, НВО КХАМ од Делчево презеде активности за
пронаоѓање и контактирање на работодавци од трите општини Делчево, Берово и Пехчево за
спроведување на програмата менторство каде што 25 жени од споменатите општини ќе се здобијат со
потребно работно искуство.
18 жени од Делчево, 4 жени од Пехчево и 3 жени од Берово на 16.11.2016 г. го започнаа
тримесечното менторство кај познат работодавец.
7h p://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04690/mk/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%
D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B8.pdf
8h p://www.merc.org.mk/Files/Write/Documents/04698/mk/Vodiv-pro v-diskriminacija_MK.pdf
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Проект: „Јавно и политичко учество на жената Ромка“
Проектот е поддржанод ЕУ преку инструментот
ЕИДХР, а се имплементира од страна на РОЖМ ДАЈА Куманово и НВО „КХАМ“ Делчево. Истиот започна да
се спроведува во периодот од декември 2015 до
ноември 2017. Активностите во рамки на проектот се
насочени кон надминување на предрасудите и
систематската дискриминација, како и подобрување
на статусот на жената Ромка во Македонија преку
нејзино вклучување во јавниот и политичкиот живот.
Досега се спроведени 10 информативни настани во 5
локалитети: Делчево, Куманово, Скопје, Штип и
Гостивар, во кои учесниците, главно жени Ромки
(околу 190), беа информирани за содржината на
проектот и за нивните права како жени. Остварени се
средби со ромски политички партии и со политички партии воопшто, започнато е истражување од
РОМАЛИТИКО за сегашната состојба на жените во државните и политичките структури кои ќе продолжат
и понатака. Во иднина ќе следат активности кои ќе бидат насочени кон зајакнување на ромското женско
лоби и зголемување на учеството на жените Ромки во политичките процеси.

Проект: Пат кон кариерата - подобрување на вработувањето на жената
Ромка во Источниот регион“
Донатор: Македонска развојна фондација за претпријатија
Времетраење: 27 јануари 2016 година - 30 септември 2016
година
Локации: Берово, Пехчево, Кочани, Штип и Радовиш
НВО КХАМ Делчево работи од 2013 година на проекти од
социјална инклузија, а дел од тие проекти е и „Пат кон кариерата“.
Со проектот се придонесува кон интеграција на жените од
етничките малцинства на пазарот на труд и да се зголемат
можностите за вработување на жените од етничките малцинства
од руралните подрачја на источниот регион.
Резултат од проектот е: Осум жени Ромки се вработени со договор на неопределено време, пет со
определено работно време, а останатите практикантки се стекнаа со работно искуство кај познат
работодавец, со што би биле поконкурентни на пазарот на труд.
Обуката за технички вештини во Приватната образовна установа за доживотно учење „Ванчо Прке“
Штип ја посетуваа 35 учеснички кои се стекнаа со сертификат.
Завршен настан за проектот „Патот кон кариерата“, се одржа на 19.05.2016 година во Хотел
Манастир - Берово. Покрај видеото кое што беше промовирано од позитивните примери за
практикантство од овој проект, беа наградени и трите најдобри бизнис планови, кои што учесничките ги
работеа на обуките за претприемништво.
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Партнерски проекти:
1. “Следење и известување за прекршувањата на правата на Ромите”
Времетраење: 01.03.2016-30.11.2016
Во соработката со Хелсиншки комитет за човекови права на РМ НВО „КХАМ“ е партнер во
реализација на активностите од проектот “Следење и известување за прекршувањата на правата на
Ромите” финансиран од Германска Амбасада.
НВО „КХАМ“ Делчево ангажира правен советник, кој во изминатите девет месеци нудеше
бесплатна правна помош во рамките на активностите предвидени од проектот.
Правниот советник поднесе повеќе од 40 предлози за ништавност на решенија до Центрите за
социјална работа во Виница Штип и Кочани, со кои се укинува социјалната парична помош по основ на
добиени средства од брз трансфер на пари.
Изврши правно застапување за повреда на човековите права по основ на дискриминација на
граница на Роми во рамки на овој проект и поднесе 2 тужби до МВР.
Во три случаја поднесе тужба за несовесно лекување против здравствени професионалци и
здравствените установи во кои работат.
Организирани се 3 јавни настани во Делчево, Виница и Берово на кои ромската заедница е
запознаена со основните човекови права загарантирани со Устав и закон и за подигање на свеста и
информирање за активностите од проектот во својата локална заедница.
Платформата “ROMA MAP”9 редовно е ажурирана со податоци за пријавување на случаи на
прекршување на правата на Ромите.
Изработена е информативна брошура за сервисите кои ги нуди НВО „КХАМ“ Делчево како сервис на
граѓаните, вклучително и бесплатната правна помош.

9

h p://www.romamap.mk/
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2. „Здравствено советувалиште во Општина Делчево“
Со НВО „Иницијатива за развој и инклузија на заедниците“
од Скопје, НВО КХАМ склучи меморандум за рабирање кој е
основа за соработка во рамки на проектот „Камп за
застапување“ .
Од месец ноември стартуваше со работа здравстве-ното
советувалиште кое ќе го водат студенти-Роми, под надзор на
ментор-лекар, трипати неделно во период од 07.11-31.05.2017
год. Останува да почекаме резулатите од работата на
советувалиштето.

3. КАМПАЊА „Ние одлучуваме“
Граѓанските здруженија се обединија околу иницијативата за слободни избори и ја предводеа
акцијата „Ние одлучуваме“, која треба да ги информира, да ги мотивира и да ги охрабри граѓаните да
учествуваат на предвремените парламентарни избори на 11 декември.
Акцијата, исто така ги регистрира злоупотребите на јавните ресурси и институции за изборни цели и
евентуалните закани и заплашувања кон граѓаните за остварување на избирачкото право.
Граѓаните активисти во рамките на акцијата подготвија и издадоа весник на македонски и на
албански јазик, преку кој ќе ги запознаат и ќе ги потсетат граѓаните за состојбите и за проблемите во
здравството, образованието, социјалната политика, правосудството и во животната средина. Имаше 3
изданија и 200 броја од весникот се поделија во регионот на Делчево Виница и Берово. Ангажирани за
акцијата беа три локални асистенти.
Отворена беше бесплатната СОС - телефонска линија 0800 88888, која беше достапна од 9 до 21 часот
секој ден, за да пријават нерегуларности и злоупотреби.

4. „Мобилна гинеколошка
амбуланта“
Времетраење: јануари 2016-јули-2017
КХАМ Делчево со Х.Е.Р.А. - Асоцијација за здравствена едукација и истражување - Скопје, оствари
партнерска соработка на активност „Мобилна
гинеколошка амбуланта“ како дел од проект на
Х.Е.Р.А.
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НВО КХАМ Делчево имаше за задача да ја информира заедницата на три локалитети (Делчево,
Берово и Виница), за услугите и можностите што ги нуди мобилната гинеколошка амбуланта.
Преку Мобилната гинеколошка ординација се прегледани: во с. Црник - 25 жени, Виница - 80,
Тработивиште - 22, во с. Разловци - 14 жени. Истите ја искористија можноста за ПАП тест и бесплатен
гинеколошки преглед, а дополнително беа анкетирани голем број од жените што ги користат услугите
на мобилната гинеколошка амбуланта.

4. Проект: „Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно
образование во Република Македонија“
Времетраење: септември 2015 - јуни 2016
Проектот „Туторска поддршка на ученици Роми
кои учат во основно образование во Република
Македонија“, финансиски и технички е поддржан
од страна на Ромскиот едукативен фонд - Будимпешта.
Имплементиран од Ромски ресурсен центар Скопје (РРЦ) и НВО „КХАМ“ Делчево.
НВО „КХАМ“ назначи лице, дипл. наставник по
одделенска настава од Делчево, кое ќе ја врши
функцијата-локален координатор за општините:
Делчево, Берово, Пехчево, како и за с.Црник.
Цел на проектот е да се подобри образовното
ниво на учениците од 4 до 6 одделение, како и редовноста на настава, а преку поддршка на избрани
тутори во трите општини во кои се реализира проектот.
Подобрени резултати кај сите 52 ученика Роми по предметите за кои се изведуваше туторска
настава и кои беа опфатени со истата.
Реализација на туторската настава во основните училишта: „ООУ Ванчо Прке” - Делчево, ООУ
„Дедо Иљо Малешевски” - Берово, ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево и подрачното училиште ООУ
„Ванчо Китанов” - с. Црник, а по предметите македонски и математика.

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
·

Одржана меѓународна конференција во Делчево од членки на ИССА асоцијацијата од
25-29.06.2016 на тема „Подигнување на свеста за важноста на ран детски развој и на
квалификувана работна сила во Македонија, Србија и Црна Гора и поддршка на ромските
деца од репатрирани семејства во раното образование“.

Присутни беа 12 лица од 3 држави.
Заклучоци од конференцијата се:
o
o

o
o
o
o

Размена на искуства и можности за градење на капацитетот на партнерите, што доведува до
подобро планирање ран детски развој и зајакнување на ромските семејства - мигранти.
Стратешко планирање: заеднички развој на препораки за политиката и за застапување и
национално и регионално ниво, поставување на временска рамка за акција и дистрибуција на
одговорностите.
Поставување основа за прилагодена програма за да се приспособат посебните потреби на
младите Роми од репатрирани семејства.
Можности за подготовка на заеднички апликации за грант од регионалните европски
образовни програми.
Идентификувани слабостите во постоечките правилници за прифаќање на децата од
репатрираните семејства
Подоготвување на заедничка апликација во ЕРАЗМУС програмата во март 2017 год.
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Финансиска реализацијадекември/2016
Министерство за труд и соц.
политика
Локална самоуправа Делчево

Инклузија на деца Роми во
детските градинки
Награда-8ми Април

212.523

ЕУ- EIDHR-(Европски и нструмент за Јавно и политичко учество на
жената Ромка
демократија и човекови права)

572.125

Македонска развојна фондација за
претпријатија (MРФП)

Пат кон кариера...

235.924

Македонски центар за меѓународна
соработка (МЦМС)

Програма Цивица
Мобилитас

1.590.266

Здравствена програма и
Менување на наративи
Мојот глас-мој избор

3.070.314

Туторство за ученици Роми

100.730

„Со Срце за дневниот
центар“
Борба против бариерите за
излез-Роми на граница

371.000

Фондација отворено општество
ФОМ
Канцеларија за ромски
иницијативи-Фондација отворено
општество-Будимпешта
РЕФ (Ромски образовен ФондБудимпешта) и РРЦ(Ромски
ресурсен Центар)
Граѓанска иницијатива
Канцеларија за ромски иницијативи
и TTF(Тink Tenk Found) при
Фондација отворено општествоБудимпешта
Пртнер: Институт за еворпска
политика -Скопје
ЕУ- СФЦД (Министерство за
финансии на РМ)
Партнер: МРФП-Македонска
развојна фондација за претпријатија
ЕУ- СФЦД (Министерство за
финансии на РМ)
Партнер: РЕФ (Ромски образовен
Фонд-Будимпешта)
-Амбасада на Германија
-Хелсиншки комитет за човекови
права
Фондација отворено општествоБудимпешта
Мрежа-Чекор по Чекор
Други приходи

„Зголемување на учеството
на жената Ромка на пазарот
на труд“

15.000

1.362500

1.127.778

1.043.395

Зголемување на
вработувањето преку
образование и обука

1.843.200

Следење и известување за
прекршувањата на правата
на Ромите
Активности преку учење

135.000

140.606

97.230

Вкупно

11.917.591

Расходи

8.102.242

23

адреса: НВО КХАМ Делчево
Ул.„Маршал Тито“ б.б
Тел/факс: 033/413-695
Е-mail:nvokhamdelcevo@gmail.com
www.nvokham.org.mk
Facebook: КХАМ
фотографии: фотоархива на НВО „КХАМ“ Делчево
Тираж: 250

CIVICA Mobilitas, е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска,
Македонскиот Центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација SIPU

