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ВОВЕД
Изминатата 2015 за НВО КХАМ Делчево беше година на организациска
промена, преструктуирање, донесување на нови правила и процедури, како и
поставување на нови членови во органите на управување.
Новиот Стратешки план на НВО КХАМ 2015-2018, е значаен документ со кој
се дефинираа областите за работа во наредниот период.
Во 2015 година се фокусиравме во промена на националните политики во
однос на дискриминацијата на Ромите на граничните премини, кое прашање
беше актуелизирано по наша иницијатива со поднесувањето на тужби
против МВР за надомест на штета по основ на дискриминација. Од поднесени
20 тужби, во 7 случаи се донесени правосилни пресуди.
Во декември 2015 год. поднесовме иницијатива до Уставен суд за
поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на
одредбата од член 4 став 1 точка 7 од Правилникот за за остварување на
правото на социјална парична помош. Кон ницијативата се приклучија и
повеќе невладини организации.
Овие иницијативи имаат директна врска со неинформирноста на ромската
популација во Р.Македонија, повредата на нивните човекови права и
дискриминацијата по етничка основа.
За да се поправи оваа ситуација, освен потребата од поголем ангажман на
државата која треба да биде одговорна за своите граѓани, има потреба и од
дополнителен граѓански ангажман, како и техничка и материјална поддршка за
социјалната интеграција на Ромите во Македонија од домашни и меѓународни
организации и фондации.
Програмата на Civica Mobilitas изразена преку јакнење на капацитетот на
организацијта, финансиската стабилност и стратешкото зацврстување на
локално и на регионално ниво 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 2015 година веруваа во нашите заложби за остварување на
мисијата на КХАМ Делчево.

Донатори, партнери и соработници:

Фондација Оторено Општество Македонија

Roma Education Fund

Министерство за труд и социјална политика на РМ

Општина Делчево

Структура на НВО "K H A M" -Del~evo
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
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:

❖ Годишна Институционална програма
Анита Цоневска- координаторна програма Civica Mobilitas
❖ Образовна Програма
Сара Јашаровска -Проектен координатор

❖ Здравствена Програма
Зоран Биковски-Проектен Координатор
Елвис Ковачев- локален соработник Делчево
Едвин Мемедов - локален соработник Виница
Сендил Алиовски - локален соработник с. Црник
Сенти Алиовска -локален соработник Виница

Дата база
Санела Абдулова- координатор
❖ Медиумска компонента-Здравствена Програма
Бети Толевска- Координатор
❖ Сектор -финансии
Розета Такева
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 во 2015 година
•

Програма за поддршка на граѓанското општество CIVICA Mobiltas

НВО „КХАМ“ Делчево од април 2015 година е дел од тригодишната програма на
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), спроведувана од NIRAS од Данска,
Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за
јавна администрација SIPU.
Институционалниот грант за поддршка на граѓанското општество ќе овозможи
дејствување на специфични регионални секторски цели согласно со организациската
стратегија и програма за работа.
Институционалниот грант на „Цивика мобилитас“ ќе го поддржи и процесот на
институционален развој/организациско јакнење на НВО „КХАМ“, засновано на
самооценка на организацијата и предложените „патокази“ за сопствената
организациска трансформација.
Целта на програмата се општествени промени во областите на добро
владеење, децентрализација и граѓанско оопштество.

Во рамки на активностите од оваа Програма, веќе се ревидираа значајни
организациски документи и се донесе нов Стратешки план на НВО „КАХМ“ Делчево
2015-2018 год.

Преку вклучување на заедницата во активностите на организацијата, всушност, се
трудиме да ја доближиме работата на НВО „КХАМ“ до самите конституенти. Со тоа
што се вклучени и во работата на Собранието, заедницата учествува во донесување
одлуки, за и околку работата на „КХАМ“ Делчево, донесуваат одлуки и утврдуваат
приоритети за решавање.

Предноста на една ваква Програма е можноста да се фокусираме на надградување
на сопствените јаки страни и адресирање на слабостите во секоја од димензиите,
особено во делот на „односите со јавноста, конституентите“, т.е. граѓанскиот ангажман.

ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ
•

„Инклузија на децата Роми во јавните предучилишни
установи“

Во соработка со Министерството за труд и социјална политика, НВО „КХАМ„
од Делчево веќе осма година го имплементира проектот во кој од учебната
2015/2016 година се вклучени деца од 3 до 5- годишна возраст.
Во три детски градинки во образовниот процес се вклучени вкупно 93 деца и
тоа во: Делчево-38, Виница- 40 и с. Црник-Пехчево-15 деца.
Со овој проект се следи напредокот и редовноста на децата во детските
градинки. Предвидени се и работилници за родители во однос на потребата од
предшколско вклучување на нивните деца во образовниот процес.
Оваа учебна 2015/2016 година се предвидени работилници на тема „Вашата
приказна“(„YOUR STORY“) од програмата МЕСЕД, која е дел од активностите
на проектот.
На овие работилници, фасцилитаторот е мајка во која другите гледале
потенцијал во поглед на нејзината способност да ги координира активностите на
другите мајки, а воедно, преку нејзиниот пример на позитивен модел, да влијае
на животите на останатите.

Предвидени се и активности од HSCL програма (Home School Community
Laison).
Оваа Програма е, всушност, превентивна стратегија насочена кон учениците
кои се изложени на ризик да не го постигнат својот потенцијал во образовниот
систем.
Обучениот тренерот од Програмата се фокусира директно на работа со
родителите со цел тие да бидат поддршка на децата во образовниот живот,
учество и редовност во образовниот процес.

•

„Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно
образование во Република Македонија“

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.
Во сите три општини преку распишан конкурс се избраа двајца тутори во
Делчево и по еден тутор во Виница и во Берово.
Тие веќе започнаа со 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.

•

„Коалиција на ромски невладини организации за борба против
дискриминацијата на Ромите во Македонија на граничните премини“
Поддржан од Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена ИнСоК.
Време на реализација: декември 2014-март 2015 год.
Главни резултати кои се постигнати со проектот се:
-Формирана мобилна група за превенција од дискриминација на граничните
премини на РМ;
-Изготвена база на општи податоци на Роми од 18 општини кои ја напуштија
државата;
-Подготвен заеднички проект за аплицирање пред ЕУ- фондовите
Дел од ромските организации, како што се: „Месечина“ од Гостивар, „Хелсиншки
комитет“-Скопје, „Рома СОС“-Прилеп, НВО „КХАМ“ -Делчево, Здружение за заштита на
правата на Ромите од Штип, Ромскиот ресурсен центар од Скопје, прифатија да бидат
дел од оперативното-мобилно тело.
Направена е анализа со која се утврдува состојбата со заминати и вратени Роми од
западноевропските земји. Утврдивме дека бројот на баратели на азил изнесува помеѓу
12 и 15 илјади, од кои, само во Германија има 8000 баратели на азил.
Посетени и консултирани се 18 општини во РМ со поголема концентрација на
ромско населените. Од посетите и консултациите, сумирани се податоците кои заедно
со податоците добиени од институциите, ја сочинуваат базата на податоци.
Имено, повеќе Роми кои се контактирани при собирањето на податоците за базата
на податоци, бевме информирани дека сѐ уште постои дискриминација на граничните
премини. Се бараат услови за перемин на границата, како што се: гарантно писмо и
потребна количина пари кои, во суштина, по нашето законодавство, не се услов за да
се напушти земјата.
Изготвен е документ со кој се предвидува формирање отворена иницијатива за
решавање на проблемот со дискриминацијата на Ромите на граничните премини на
РМ.
Од документот се гледа општата состојба со миграциите на Ромите во РМ и
степенот на дискриминација од МВР/граничните служби.

• Проектот: „Зголемување на вработеноста на жените Ромки“
Донатор: Македонска развојна фондација за претпријатија
Период на имплементација: 01.02.2015-31.07.2015
Проектот „Зголемување на вработеноста на жените Ромки“ понуди можност
за подобрување на вработеноста преку развивање на работните вештини кај жената
Ромка и со тоа ќе бидат поконкурентни на пазарот на трудот и ќе имаат поголеми
шанси за вработување. Можноста за вработување директно влијае врз стандардот на
ромската заедница и стандардот на граѓаните во целниот регион.
Целна група беа жени Ромки од Источно планскиот регион и локални
бизнисмени.
Подрачје кое беше опфатено со активност се општините Делчево, Пехчево со с.
Црник, Берово, Виница, Кочани, Штип и Радовиш.
За потребите на проектот, најпрво, беа извршени посети и анкетирани се 60
жени Ромки од 8 локалитети, односно: Делчево 10, Црник и Пехчево 9, Берово 7,
Виница 8, Кочани 15,Штип 5 и Радовиш 7 жени Ромки.
По завршување на анкетирањето и изготвувањето на личните развојни планови во
периодот од април-мај 2015 год., интензивно се вршеше првична селекција на
кандидати за обуки и формирање групи.
Анализирани се 60 анкетни прашалници. Од овие 60 кандидатки селектиравме
40 за обука.
При формирањето на групите се водевме од поставените проектни критериуми:
општина, вид на обука, степен на образование, возраст, претходно искуство и покажан
интерес.

Со помош преставникот од ПОУ - ОГУДУ„Ванчо Прке“ и ДООЕЛ Виртуел -М,
формирани се следните групи:
претприемништво -10 кандидатки;
технички вештини 20 кандидатки и
практиканство 10 кандидатки.
Нашиот проектен партнер/соработник ПОУ – ОГУДУ „Ванчо Прке“ Штип
обезбеди услови за практиканство и спроведување обуки за технички вештини на 36
кандидатки од кои 31 патува секоја сабота и недела.
Девет кандидатки се стекнаа со вештини врз основа на практиканство/чиракување
По направената проверка на кандидатите преку завршен тест, на учесничките на
обуките им се издаде сертификат.

Проектот и резултатите е пример за начин на интеграција на жените Ромки од
Источно планскиот регион на пазарот на трудот преку зголемување на можностите за
вработување во руралните подрачја.

•

„Право на здравствена заштита-воспоставување параправна
помош во заедницата“

Донатор: ФООМ
Проектот „Право на здравствена заштита-воспоставување параправна помош во
заедницата“ е проект кој континуирано се спроведуваше од 2011 година сѐ до
30.06.2015 година, кога овој концепт се спои со концептот „Мониторинг во заедницатаимунизација на Роми“ како еден проект кој почна со реализација од 01.07.2015 год.
Во првата половина од 2015 година, преку овој проект се вршеше обезбедување
параправна помош во 104 индивидуални случаи.
-53 лица успешно аплицирале за остварување права од социјална заштита;
-12 лица за права од здравствено осигурување;
-Поднесена тужба до Управен суд и во 6 случаи е поднесена претставка или ургенција
за оставрување права на пациентите;
-Во 35 случаи е даден совет, односно, помогнато е комплетирање на документите за
аплицирање за образовни стипендии, категоризација, за терапија и прегледи и сл.
Теренски и промотивни активности

- Секоја недела најмалку по два пати се вршеше посета од врата до врата од
страна на тројца параправници.
За време на посетите беа поделни 140 флаери од кои 100 во Делчево. Залепени се
12 постери на видно место (5 во с. Црник).
Беа посетени 48 семејства и на лице место можеа да добијат и совети по разни
прашања поврзани со здравствените институции. Беа идентификувани проблеми за
кои требаше да се изврши асистенција во канцеларијата на НВО „КХАМ“ Делчево.
Едукативни активности
Средбите во заедницата беа одржани на два локалитети (Делчево и с. Црник) и се
можност, луѓето да се едуцираат на повеќе теми:
-за правата од итна медицинска помош и за предизвиците со кои се соочува
ромската заедница при остварувањето на правото на здравје;
-за улогата на санитарниот инспектор и постапката во случаи кога има повредени
права или незаконски наплаќања од страна на здравствените институции.
Преку едукативни работилници, 48 лица Роми се информирани за правата за
остварување туѓа нега, според измените на Законот за социјална заштита.
На овие едукативни работилници беа обезбедени предавачи од редот на
здравствени професионалци, социјални работници и претставници на надлежен
инспекторат

Средби со релевантните актери на локално ниво
-За успешна реализација на активностите, координаторот на проектот оствари
средби со директорите на здравствените домови во Делчево и Пехчево, како и со
инспекторите од ФЗОМ и санитарниот инспектор.
Исто така, остварена е средба и со Ромскиот информативен центар и ЈУ МЦСР
Делчево.

Тркалезна маса со здравствени професионалци
Одржана е тркалезна маса со здравствени професионалци на тема „Закон за брз
трансфер на пари и штетноста и нетранспарентноста од неговата примена“.

•

Дата база

Проектот „Документирање на случи за параправна помош“ е од истражувачки
карактер, поддржан од Универзитетот „Џон Хопкинс“-Њу Јорк, а во соработка со
Фондацијата отворено општество, Здружението за еманципација, солидарност и
еднаквост на жените (ЕСЕ) и НВО „КХАМ“ Делчево.
Ова истражување има за цел да се процени влијанието врз здравјето на
заедницата врз основа на Paralegal програмите за Ромите во Делчево и околните
области.
Основна компонента од која се поаѓа во овој проект, се пречките кон пристапот до
здравствена заштита со која се соочуваат Ромите, како и кршење на основните права
на согласност и доверливост во рамките на здравствениот систем.
Во дата базата се регистрираат корисниците на услугите и основата по кој се или
не се, здравствено осигурани, опис на проблемот со кој се соочуваат, преземените
дејства од страна на параправникот и искажаното задоволство од услугата.
Проектот се реализира од 01.12.2014 до 31.12.2015 год.
Во текот на 2015 година, на вкупно 168 лица кои се регистрирани во дата базата, е
дадена конкретна услуга во вид на преземени дејства од страна на параправниците за
решавање случај и давање совет.

• „Мониторинг во заедницата-имунизација на Роми“
Донатор: ФООМ

Во текот на периодот од февруари до април 2015 година, вработените на НВО
„КХАМ“ Делчево учествуваа на две обуки за обединување на двата концепти за
социјална отчетност и параправна помош, а во мај 2015 се креираше план за
застапување на локално и на национално ниво за спроведување на поефеикасен
скрининг за рана детекција на рак на грло на матката.
Во рамки на проектот, а во периодот од март до април 2015 год., спроведени се
форуми во Делчево, с. Црник и Виница на кои е извршена валидација на картичка на
задоволство од здравствените услуги, односно утврдување на искажаните податоци.
Воедно, потврден е планот за застапување и мониторинг од координативните тела
за здравство во Делчево,с.Црник и Виница.

Во текот на кампањата -Европска недела на имунизацијата, (22-25.04.2015),
спроведена е проверка на теренот за постоење неимунизирани ромски деца во
Делчево, Пехчево и Виница, како и бројот на посети од страна на патронажната
служба.
Изразуваме задоволство дека, најмалку пет пати, е посетено секое семејство со
новороденче од патронажната служба.
Во текот на кампањата се доделени 42 бебешки пакети на деца Роми од страна
НВО „КХАМ“ Делчево, а 18 пакети за децата чии семејства се корисници на социјална
парична помош, беа обезбедени преку комисиите за Права на пациенти и со средства
од општините (Делчево, Пехчево и Виница) со што бројот на пакети е над 60. Во
месецот јуни излезе од печат здравствениот билтен на НВО „КХАМ“ во кој се
промовирани резултатите од мониторнгот и застапувањето на организацијата за
поквалитетни услуги на Ромите при остварување на правото на здравје.Испечатени се
по 150 примероци на македонски јазик и на англиски јазик.

За крајот на овој проект се одржа јавна презентација од спроведениот мониторинг
на имунизацијата кај децата Роми од 0 до14 години и спроведување на систематските
прегледи.
Воедно, презентирани се резултати пред одговорните институции со кои се
истакнати недоследноста во спроведувањето на предвидените активности во
Програмата за активна заштита на мајки и деца, но и фактот дека опфатот на редовно
имунизирани ромски деца е околу 90% во Брегалничкиот регион.

•

Радиоемисии

Од ноември 2012 год.континиурано ја зајакнуваме заедницата преку Радио „Зора“,
за остварувањето на правото на здравје и праватa на пациенти.
Учесници во емисијата се здравствени професионалци од Итната медицинска
помош за теми поврзани со заболување од соврменеиот начин на живот (стрес, срцеви
маани кај школки деца, искривување на рбетниот столб, крводарителство кај млади).
Учеството на педијатарот е на теми поврзани со превентивната здравствена
заштита кај децата од предшколска и школска возраст, како и теми со кои се опфатени
деца со разни психички и физички недостатоци, вирусни и инфективни заболувања.
Претставници на ФЗОМ, како и претставници на локални институции со своето
учество даваат одговори на прашања поврзани со законските прописи за здравствена
и социјална заштита.
Во 2015 година се реализирани 96 радиоемисии..
Радиоемисијата се емитува секој вторник и петок со почеток во 9:30 часот на FM
93.8 Mh.

•

„Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница“
Донатор: ФООМ

Од 01.07.2015 година стартуваше новиот концепт на проектот „Социјална отчетност
и правно зајакнување на ромската заедница“
Со овој проект се предвидува:
• Зголемување на бројот на вакцинирани деца на возраст од 0 до 15 год. за
најмалку 90 % во Брегалничкиот регион;
• Унапредување на женското здравје (скрининг- програма за рано откривање
на рак на грло на матката кај жените на возраст од 25 до 60 год. во
Брегалничкиот регион);
• Зголемување на степенот на заштита од повреда на здравствни права на
Ромите од Брегалничкиот регион.
Целни групи:
• Ромски родители и деца на возраст од 0 до18 год. од Брегалничкиот регион
(Делчево, с. Црник, и Виница).
• Жени Ромки на возраст од 25 до 60 год. од Делчево, с. Црник и Виница.
За оставрување на целите од проектот се врши редовна координација и средби со
членовите на координативните тела за застапување за редовна имунизација и
дополнување на координативното тело за скрининг- програмата и мобилизирање на
заедницата за користење на скрининг- програмата за рана детекција на рак на грлото
на матката и редовни гинеколошки прегледи и искористување на можноста преку
мобилната гинеколошка амбуланта.
-Идентификувани се видливи слабости при воведување на поливалентната вакцина
(отсуство на протокол за вакцинирање, немање едукативен материјал, неодржана
едукација во заедницата).
-Следење на функционирањето на пунктот за имунизација во с. Црник;
-Остварени средби со санитарниот инспектор и управниот инспекторат за
континуирана соработка околу незаконските наплаќања или постапувања од
институциите.
Во 51 случај е дадена директна услуга на заедницата при остварување на правото на
здравје.

•

Во периодот од 14 до 17 октомври 2015 год. се одржа Европска
конференција за здравство EPHA.

НВО „КХАМ“ учествуваше со постер-презентација и со два видеоклипа на
Филмскиот фестивал што се одржа во рамките на Конференцијата.
НВО „КХАМ“ докажа дека со своите активности ѝ служи на заедницата, исто така
имаше огромен број на споделувања на видеата на Интернет.
Сето ова резултираше со освоено прво место и златна плакета за најдобро
спроведена интернет- кампања и видео со најголем импакт.
Продукцијата на видеото е на партнерската организација ЕСЕ од Скопје.
•

Од 01.11.2015 година НВО „КХАМ“ Делчево започна со реализација на
проектот „Менување на негативите наративи за Ромите во
здравствените институции“ финансиски поддржан од Фондацијата
отворено општество (ФООМ), а имплементиран од НВО „КХАМ“ Делчево.
Преку спроведувањето на активностите од овој проект ќе се изврши влијание за
сензибилизација и воспоставување на еден позитивен пристап кон пациентите Роми на
здравствените професионалци од здравствените домови од општините Делчево,
Пехчево и Виница, а со тоа и промена на негативните ставови/наративи кај

здравствените работници во однос на Ромите, како и промена на генералната слика во
насока на подобрување на нивниот здравствен статус во Источниот регион.
Во првата фаза од проектот се распиша Конкурс за избор на најдобра стрип
креација кој беше објавен во дневниот весник „Утрински весник“ и на Facebook
страницата на „КХАМ“.
Целта на стрипот е промовирање позитивни модели од здравствените работници
за позитивен пристап кон ромската заедница.
Стрип- креацијата треба задолжително да содржи порака преку која ќе се
афирмираат и поттикнат позитивните наративи кои би требало да ги практикуваат
здравствените работници. Пораката од стрип- креацијата ќе биде објавена на
билборди во три општини: Делчево, Виница и Пехчево.
Трите најдобри и најкреативните решенија ќе бидат наградени.
Финансиски Извештај за 2014
Финасиското работење на НВО КХАМ Делчево е организиран на начин кој ги
почитува најважните начела на финансиското работење: отчетност, транспарентност и
документираност.
Финансиското работење е во согласнот зо Законот за сметководствено работење на
напрофитни организации. НВО КХАМ Делчево изработува годишен финансиски
извештаи, а во согласнот со барањата на донаторите, изработува месечни , квартални
и годишни извештаи врз основа на сметководствената документација и евиденција.
Министерство за труд и соц. политика

321.177
13.000
187.320

Локална самоуправа Делчево
Асоцијацијата Иницијатива за
социјална промена ИнСоК.
Македонска развојна фондацоја
за претпријатија
Македонски центар за
меѓународна соработка
Фондација отоворено општество

458.534
1.417.201
1.652.671
127.244
4.177.147
4.021.553
155.594

Други приходи
Вкупно
Расходи

адреса: НВО КХАМ Делчево
ул.„Маршал Тито“ б.б
тел/фах: 033/413-695
email:nvokhamdelcevo@gmail.com
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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

