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I.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Во март 2009 година на иницијатива од активисти на неколку ромски НВОи од Република Македонија се формира ИнСоК –
Иницијатива за социјална промена.

ИнСоК е основана од страна на искусни активисти на граѓанското општество и човекови права со долгогодишно искуство
во работа за прашања поврзани со Ромите. Луѓето кои се вклучени во ИнСоК се добро познати како Роми активисти на
граѓанското општество и искуство на локално ниво самата ромска средина, истражување, обука, поддршка, и други видови
на активности. Како пример, вработените ИнСоК биле вклучени во креирањето на јавните политики насочени кон Ромите
во Република Македонија, односно на Националната стратегија за Ромите и акционите планови на Декадата за вклучување
на Ромите 2005-2015, вклучувајќи го и ревидираниот планови. ИнСоК е ангажиран од страна на Министерството за труд и
социјална политика за да се олесни и да се обезбеди техничка помош за подготовка на локални акциони планови за
Декадата за вклучување на Ромите 2005-15 година, во неколку општини во Македонија. Последните три години активно
работи на заштита на правата на лицата без лична идентификација и градење капацитети и можности за ситемски и трајни
решенија во општеството.

Визијата на ИнСоК е:
Ромите живеат како општествено еднакви актери во општеството, НАДГРАДЕНИ поединеци и општеството во
целина.

Членовите на ИнСоК се сложија заеднички да делуваат кон остварување на
Мисијата:

Извршен директор: М-р. Милица Илиеска
Aктивности за социјална промена и правичен национален развој основата на праведно општество подразбира работа на
промени во социјалната структура на општеството, шемите на социјално однесување и социјални односи, социјалните
групи и поединците, како и нормативни промени во насока на надградување на вредностите на секој поединец во
општеството и општеството во целина.
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Цели на ИнСоК се:

•

Поттикнување на партнерства и добра соработка меѓу ромските невладини организации и државните
институции за социјална инклузија на Ромите во периодот 2014-2020 година.

•

Зајакнување на капацитетите на ромските невладини организации пристап до фондовите на ЕУ и други
билатерални можности за финансирање.

•

Застапување за поголема вклученост на Ромите, во согласност со насоките на EU2020.

Очекувања:

•

Секој човек да го постигне максималниот можен индивидуален развој.

•

Општеството составено од самореализирани поединци да функционира хармонично и во насока на
одржлив заеднички развој.

Вредности на ИнСоК се:

•

Демократија

•

Владеење на правото

•

Човекови права

•

Човеков капитал

ИнСоК работи на социјална промена во социјалната структура, организација, институции, однесување, односи и движење.
Во својата работа ИнСоК ги применува утврдените активности на активното граѓанство: набљудување и анализа,
известување, промоција, едукација, мотивација, директни услуги, застапување, вмрежување, комуникација, преговарање,
медиација, информирање, итн. ИнСоК применува и иновативни и модерни пристапи кои вклучуваат уметнички, научен,
медиумски и други пристапи во работата. Во својата работа ИнСоК ги реализира вредностите кои ги промовира –
демократија, владеење на правото, човекови права, човеков капитал.
ИнСоК има пристап базиран на права кој вклучува директна врска со човековите права, одговорност во работата, јакнење
на поединците и групите и нивно учество во работата и еднакви можности, со посебен фокус на ранливите групи, особено
Ромите.
Во однос на организациското знаења во врска со прашањата на Ромите во Македонија и пошироко, ИнСоК е, всушност,
играше клучна улога со мониторингот насловен акоко “ДекаднаСтража Македонија“, ја следеше имплементацијата на
Декадата за вклучување на Ромите 2005-15, а тимот на ИнСоК беше вклучен во националните и меѓународни активности
во врска со оваа политика. Затоа, ИнСоК има во отстранувањето на речиси сите релевантни достапни информации
поврзани со Декадата за вклучување на Ромите 2005 -15 година, како и во врска со Националната стратегија за Ромите.
Тимот на ИнСоК беше вклучен во голем број на други истражувања и извештаи, и поседуваат голем број на информации
за целокупната состојба на Ромите во Македонија, како на пример: Исражувања на УНДП, РЕФ анализа и стратегија за
Македонија, микро студија за политиките за вработување на Ромите, извештаи ЕЦМП-РOM за образование, вработување,
здравство и човекови права, регионалната студија на малцинствата дискурс во рамките на процесот на пристапување во
ЕУ, регионалната студија во учеството на малцинствата во финансиските текови поврзани со процесот на пристапување
во ЕУ. Во 2011 година ИнСоК беше контактна точка за проектот РОМЕД кој е поддржан од страна на Советот на Европа.
ИнСоК ги координираше 30 локални медијатори од 4 општини, претставници од локални институции.
Како дел од општите напори за намалување на сиромаштијата кај Ромите, Иницијатива за социјална промена - ИнСоК во
2014 година започна со имплементација на "Модел на ромски медијатори" проектот финансиран од страна на МТМ
иницијатива на Институтот отворено општество - Будимпешта. Проектот имаше за цел да се зголеми пристапот на
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преставници на Ромите до единиците на локална самоуправа и да придонесе локалните ромски заедници да станат
активни корисници на јавните услуги на локално ниво преку развивање на модел за ромски медијатори. Проектот беше
дизајниран за една година и се фокусираше на 3 општини, за да послужи како модел за другите општини.
ИнСоК има развиено одлична соработка и односи со голем број на релевантните засегнати страни во однос на прашањата
на Ромите, вклучувајќи ги и националните и локалните власти, невладините организации и на меѓународната заедница,
и е дел од неколку мрежи на граѓанското општество. Тимот на ИнСоК беше консултиран во однос на планирањето на
проектните активности за ИПА 2008, ИПА 2009 и ИПА 2010 компонента 1, 2009-13 и ИПА компоненти 4, особено важно за
ромски прашања. Тие исто така се консултираат за други програми финансирани од ЕУ, како што се ЕИДХР 2010 за
Македонија. Програмата за поддршка за граѓанските организации во рамките на програма за акција на граѓанското
општество 2015 / Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid / 151569 / DD / ACT / MK, РИО – Будимпешта,
УСАИД и др. ИнСоК во 2019 доби грант за институционална поддршка во рамки на третата фаза 2019-2022 од
спроведувањето на програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС.
Преку овој грант ИнСоК сака да направи промени и да придонесе во: Развој на општествената околината за делување на
граѓанското општество преку креирање механизми за подобра соработка помеѓу властите и граѓанските организации и
зголемување на јавното финансирање за граѓанското општество, а тоа подразбира, граѓанските организации градат силни
конституенти овозможувајќи активно учество на граѓаните во граѓанските иницијативи како и во волонтерските
активности; Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи во граѓанското општество.
Граѓанските организации активно учествуваат во јавните политики и носењето одлуки кои водат кон подобри политики
и практики. ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат
НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).
Покрај тоа, вработените на ИнСоК биле консултирани за проекни фишеа и проекти финансирани од ЕУ во врска со
прашањата на Ромите. ИнСоК обезбедуваше техничка помош на одредени државни органи за проекти кои го планираа
нивниот развој. Со поддршка на ОБСЕ – Мисијата во Република Северна Македонија ИнСоК спроведе низа активности кои
овозможуваа развивање на мрежа за застапување за ситемко и трајно решавање на проблемите и потребите на Ромите во
процесот на интеграција во општеството. Уште еднаш со овие активности ги иницира проблемите на лицата
неевидентирани во матичната книга на Родени, проблемите со легализацијата на населбите каде живеат Ромите,
Учеството на Ромите во комисијата за заштита и спречување од дискриминација и процентуалното учество на Ромите во
општеството како државни и јавни службеници.

Здружение на граѓани Асоцијација ИнСоК - Иницијатива за социјална промена, Скопје

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ
Официјално име на организацијата
Здружение на граѓани Асоцијација ИнСоК Иницијатива за социјална промена Скопје
Ул.Миладин Поповиќ 4-1а, 1020 Скопје
тел. +389 (0) 2 61 42 690
тел/факс. +389 (0) 2 61 42 690
е-маил адреса: insoc@insoc.org.mk
URL страна: www.insoc.org.mk
Име на законскиот застапник на организацијата
(лицето овластено да ја преставува и застапува)

Моб.телефон: 078 215 339

Милица Илиеска

е-маил адреса: milica.ilieska@insoc.org.mk

Име на банката:
Комерцијална банка
Даночен број
МК 4080009501892
Датум на оснивање:
16.03.2009
Датум на последна регистрација
30.03.2009

Број на жиро сметка
300000002903149
Број
на
деловен
субјект-БДС
(од решението во статистика): 6468381

Деловоден број:
30120090058379

Број на членови на вашата НВО:
20
Активни;
8
Пасивни;
12
Мисија на ИнСоК
Ние сме за активни за социјална промена и правичен национален развој.
(Aктивности за социјална промена и правичен национален развој основата на праведно општество подразбира
работа на промени во социјалната структура на општеството, шемите на социјално однесување и социјални
односи, социјалните групи и поединците, како и нормативни промени во насока на надградување на вредностите
на секој поединец во општеството и општеството во целина.
Целна група на нашата НВО
1. Претставниците на здруженијата на граѓани кои ги застапуваат потребите на ромската заедница
2. Преставниците на институциите и административните работници
3. Лицата кои работат со Роми и за Роми.
Организацијата функционира со активности на:
1. Локално ниво
2. Национално ниво
3. Меѓународно ниво
Области кои најдобро ја опишуват работата на нашата НВО
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Заштита на животната средина
Економски развој
Женски прашања
Проблеми на младите и децата
Меѓуетнички односи
Научни истражувања
Прашања на хендикепирани лица

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Хуманитарни прашања
Социјални прашања
Човекови права
Спорт и рекреација
Влијание врз јавната политика
Маргинализирани групи
Друга област (наведете која):

Методи на работење кои се карактеристични за нашата организација:
❑
❑
❑
❑

Истражување
Обука
Јавна едукација и подигање на свеста
Застапување и лобирање

Обезбедување услуги (наведете кои)
Советодавни и административно технички
❑
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Финансиски извори / трошоци
Буџетот на нашата НВО во 2019:
Извори
Извори на финансирање
Сопствени извори на НВО (префлени обврски од
претхона година)
Поддршка од локалната самоуправа
Поддршка од централната власт
Донации од корпорации
Донации од поединци/чланарини
Грантови од македонски организации
Грантови од меѓународни организации
Камати
Друго (ве молиме објаснете) Опрема / вонредни
приходи
Приходи разграничени за наредната година
ВКУПНО
Трошоци
Опис за трошоци
Материјални трошоци и амортизација
Плати и договорни услуги проектни активности
Патни и транспортни трошоци
Наемнини / кирии
Банкарски трошоци / провизии
Вонредни трошоци
ВКУПНО

Износ на средства (во МКД) за 2019 година
902.742,00
0,00
0,00
0,00
49,750,00
0,00
1.598.781,00
0,00
2,360,00
0.00
2,553,633,00
Износ на средства (во МКД) за 2019 година
335.425.00
1.943.479.00
16.365.00
184.500.00
17.769,00
0,00
2,497.538,00

Состојба на 31.12.2019
56.095,00
Опрема и други ресурси
75.000.00
Дали има канцеларија?
Да, (со површина од 70м2)
Дали има телефон факс?
Да,
Дали има компјутери фотокопир, скенер, графоскоп, ЛЦД идр.
Да,
Дали има Интернет?
Да,
Организациско раководење и проценка на човечките ресурси
Број на вработени лица со полно работно време
3
Број на вработени лица со скратено работно време
0
Број на волонтери со полно работно време
0
Број на волонтери со скратено работно време
2
Процент на застапеност на жени
66,6
%
Способности и вештини на вработените и волонтерите на ИнСоК:
- знаат и имаат вештини да подготват п р е д л о г проект?
5
- имаат претходно искуство во спроведување на проект?
5
- имаат искуство во админстративна работа (архивирање, преписка, итн...)?
5
- имаат искуство во финансиска работа (подготовка на буџет, финан. извештаи, итн.)?
5
- зборуваат англиски јазик?
5
- се стручно компетентни во полето на работа поврзана со мисијата на здружението?
5
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II.

РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТАТА

Здружение на граѓани Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК Скопје за јавност на својата
работа како алатка за застапување објавува содржини во пишана и електронска форма Продуктите за јавно
информирање се: Годишниот извештај за работата на здружението, интернет страната веб страна
www.insoc.org.mk, летоци за реализација на разни проекти и др. Со истите, ИнСоК се труди, да ја информира
јавноста со најновите информации и своите тековни активности, проекти и други содржини за кои смета дека
обезбедуваат информации
Настани
Во изминатиот период вработените на ИнСоК учествуваа на голем број јавни настани организирани од страна
на НВО секторот, министерствата, меѓународните организации, ЕУ и слично.
Позначајни настани на кои вработените на ИнСоК учествуваа можат да се издвојат:
III.

ОБУКИ/СРЕДБИ/ НАСТАНИ

НАСТАН
Обука за "Правна рамка и структура на
јавната администрација во процесот на
регистрација во регистарот на раѓање",
2) Обука за "Практични примери и
предложена методологија за снимање на
лица без изводи од матичната книга на
родените",
Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Кичево,
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Гостивар,
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Тетово;
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Прилеп;
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Битола;
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Кавадарци;
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Шуто Оризари;
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Штип,
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Куманово,
- Работна средба со претставници од
министерствата
и
локалните
самоуправи од општина Струмица,

ПЕРИОД
ГОДИНА
26-28 март 2018
година

МЕСТО

УЧЕСНИК

Хотел Гранит - Охрид

18-20 април 2018
година

Хотел Гранит - Охрид.

Самет
Скендери
Верица Кржовска
Милица Илиеска
Самет
Скендери
Верица Кржовска
Милица Илиеска

06.06. 2018
година;

Општина Кичево

Самет Скендери
Верица Кржовска

07.06. 2018
година;

Општина Гостивар

Самет Скендери

07.06. 2018
година;

Општина Тетово

Верица Кржовска
Милица Илиеска

09.06. 2018
година;

Општина Прилеп

Милица Илиеска
Верица Кржовска

09.06. 2018
година;

Општина Битола

Верица Кржовска

13.06. 2018
година;

Општина Кавадарци

Самет Скендери

15.06. 2018
година;

Општина
Оризари

Милица Илиеска

16.06. 2018
година;

Општина Штип

Самет Скендери
Верица Кржовска

20.06.2018
година,

Општина Куманово

Верица Кржовска
Милица Илиеска

20.02.2018
година.

Општина Струмица

Милица Илиеска

Шуто
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Конференција за промоција
ROMACTED: Промовирање на добро
управување и зајакнување на Ромите на
локално ниво
Конференција “Жените од руралните
средини “

19,03,2018 година

Хотел “Холидеј ин“

Самет Скендери

20 Март, 2018
година,

хотел “Арка “

Милица Илиевска

Работилница “Редефинирање и
разграничување на работните задачи на
ромските информативни центри (РИЦ)“
Работен состанок работната група за
Лицата без документи
Јавен
настан
“Спроведувањето
на
стратегијата за Роми и политиките за
вработување“ – Ромалитико
Координативен состанока “ROMACTED“

30.03. – 01.04.
2018 ,

х. МУРИТЕ – Банско Р.
Бугарија

Самет Скендери

08,05,2018 година

Министерство за труд
и социјална политика
Хотел “Холидеј ин“

Самет Скендери

Самет Скендери

Тематска евалуација на поддршката на
ЕУ за ромската заедница и социјалното
мапирање на Ромите
Јавен настан "Измени на законската
рамка за раѓање и регистрација на
граѓани во контекст на спречување на
бездржавјанство"
Завршната конференција на проект:
“Надвор од кругот – невидливи за
општеството“

06,11,2018 година

Министерство за труд
и социјална политика
ЕУ инфо Центар

28,11,2018 година

Влада на Република
Македонија

Милица Илиеска
Верица Кржовска
Самет Скендери

10,12,2018 година

Хотел “Александар
Палас“

Милица Илиеска
Верица Кржовска
Самет Скендери

Тематска евалуација на поддршката на
ЕУ за ромската заедница
и социјалното мапирање на Ромите

29.07.2019 година

Министерство за труд и
социјална политика

Милица Илиеска
Самет Скендери

Национална платформа за интеграција
на Ромите

11.09.2019 година

Влада на Република
Македонија

Милица Илиеска

Работен состанок за социјална инклузија
на Ромите во Република
Македонија

19.09.2019 година

Министерство без ресор

Самет Скендери

Прослава на Денот на ромската азбука

07.11.2019

Работен состанок со Интер-партиската
парламентарна група за заштита на
правата на Ромите

13.11.2019 година

Собрание на Република
Македонија

Милица Илиеска
Самет Скендери

Формирање на секторска работна група
за интеграција на Ромите

06,12,2019 година

Министерство за труд
и социјална политика

Самет Скендери

18.09.2018 година

25,10,2018 година

Клуб на пратеници

Самет Скендери
Верица Кржовска

Самет Скендери
Верица Кржовска

Милица Илиеска
Самет Скендери
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Број: 0813 (завршен)
Наслов:
ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО АКЦИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ

Подржано од:
Инструментот за претпристапна помош (ИПА)

Главна Цел:
• Поддршка за активно вклучување на граѓанското општество во спроведувањето на политиките и
практиките за анти-дискриминација на локално ниво.
Цели:
1. Зајакнување на капацитетот на организациите на граѓанското општество за поттикнување и с л е д е њ е на
стандардите и за заштита од дискриминација и еднаквост;

2. Зајакнување на меѓуинституционалната соработка за превенција и борба против дискриминацијата на
локално ниво;
3. Подигање на свеста за законодавството за анти-дискриминација и да се промовира концептот на еднаквост.
Крајни корисници
• Граѓанските организации кои работат на застапување на интересите на ранливите групи;
• Институции кои имаат заеднички мандат да работи против дискриминацијата и промовирање на
принципот на еднаквост на локално и на национално ниво.
• Граѓаните во целната област, особено на најзагрозените: Роми, етнички малцинства, жени, деца, лица со
попреченост, стари лица, ЛГБТ и општата јавност.
Тие директно ќе имаат корист од програмските активности преку обезбедување на обуки, воспоставување
на локални мрежи, размена на информации и дистрибуција на сите објавени материјали во текот на
проектот.
Активности
1. Анализа за Спроведување на потребите на засегнатите страни,
2. Активности насочени кон градење на капацитети
3. Креирање и управување на веб-порталот за проектот и за социјално вмрежување
4. Тековни консултации со локалните организации на граѓанското општество
5. Ревизија на стратешки д о к у м е н т и , која го вклучува концептот на недискриминација во и з б р а н и те
општини
6. Објавување на ревизија на стратешките документи, која вклучува концептот на недискриминација во
избраните општини
7. Обука за застапување и лобирање за локалните организации на граѓанското општество
8. Изготвување и усвојување на специфични стандардните оперативни процедури за постапување со жртви
на наводна дискриминација во различни области на општествениот живот.
9. Подготовки и објавување на насоки за идентификување на случаи на дискриминација
10. Завршна национална конференција
11. Финален извештај за проценка на проект
Буџет:
131.213 ЕУР
Времетраење:
Декември, 2016 – Мај, 2017
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Број: 0814 (завршен)
Наслов:
МРЕЖА НА РОМСКИ НВОИ - ОДГОВОР НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА

Подржано од:
ИПА Поддршка на граѓанскиот сектор и програма за медиуми 2014.

Главна Цел:
• Придонес кон зајакнување на влијанието на ромски организации во процесот на креирање и
имплементација на Охридскиот рамковен договор во врска со политиката за јавни политики во врска со
социјалното вклучување, малцинските права и борба против дискриминацијата на ромската заедница во
Република Македонија, преку воспоставување на мрежа на ГО на Ромите, како механизам за дијалог и
учество во процесите на донесување одлуки на локално ниво.
Цели:
1. Да се воспостави и активно промовира мрежата Ромски граѓански организации како сервис за Ромската
заедница да учествуваат во донесување и да влијаат во креирање политики на локално и на национално
ниво.
2. Да се зајакне капацитетот на мрежата на ромски граѓански организации за застапување, подигање на
свеста и ефективно учество, за активно партнерство во креирањето и спроведувањето на политиките
насочени кон Ромите, на локално и на национално ниво
3. Да се воспостават механизми за редовен дијалог и учество во редовен мониторинг и евалуација на
правните и стратешките рамки во земјата, во насока за ромската заедница. заедниците, релевантни
министерства, итн)
Крајни корисници
Националните и локалните ромски организации, генерално Ромската заедница.
Активности
Подготовка и организациски активности, комуникација и информирање
Веб платформа (дизајн и поставување)
Медиумски настани активни социјални медиумски кампањи
Тркалезни маси
Оценка на главните политики за Ромите
Ромите во текот на претходната анализа на Охридскиот рамковен договор
Работилници
Анализа и полици брифови
Суб-грантирање
Завршна конференција
Буџет:
197.116,37 ЕУР
Времетраење: Февруари, 2016 – Јули, 2017
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БРОЈ: 0816 (завршен)
Наслов:
РОМИТЕ ЗА СЛОБОДНИ И ФЕР ИЗБОРИ
Подржано од:
Институт Отворено Општество-Будимпешта
(Канцеларија на Ромски иницијативи)

Главната цел:
• Промоција на демократските процеси и отворено општество за слободни и фер избори меѓу ромската заедница
во Република Македонија, преку придонесување за едукација на 10.000 Роми кои ќе го валоризираат својот глас,
ќе знаат како да гласаат и да се однесуваат одговорно и во време на избори.
Цели:
1. Намалување на манипулација од најмалку 10.000 Роми гласачи и намалување на влијанието на политичките
партии во злоупотреба на правата преку мобилизација на ромски невладини организации со цел да се
организираат и да се информираат ромските гласачи за нивното право на глас;
2. Зајакнување на капацитетите на Ромите (избрани анкета посматрачите) за следење на изборите (пред / за
време / после изборниот процес);
3. Отчетноста и одговорноста на политичките партии кон ромските гласачи со навремено остварување на
изборните ветувања, со цел да се поттикне еманципација на Ромите во општеството.
Целни и крајни корсиници:
Ромите (со правна и деловна способност за гласање) од Република Македонија
Активности
1. Промотивна кампања за слободни и фер избори
2. Воспоставување на методологијата за мониторинг и известување;
3. Избор на ромски анкета набљудувачи за следење на изборите во Првата изборна единица;
4. Работилница на тема "Правна рамка и изборен систем во Република Македонија"; "Процес на гласање" и
"Избори"
5. Следење и известување
6. Подготовка на прирачник со писмена алатки за следење на изборите
7. распоредување на набљудувачи во изборните единици
8. статистичка обработка на податоци
9. Подготовка и објавување на завршниот извештај за набљудување на изборите со препораки за подобрувања
во насока на зголемување на учеството на Ромите во демократските процеси и слободни и фер избори
Буџет:

24,930 долари

Времетраење: Април ,2016 година – Март, 2017

22

Здружение на граѓани Асоцијација ИнСоК - Иницијатива за социјална промена, Скопје

БРОЈ: 0817 (завршен)
Наслов: “РОМСКА АКЦИЈА + граѓанскиангажманна локалната заедница“

Донатори: “Support of the implementation of the RCC Strategy and Work
Programme 2017-2019”
Регионалниот Совет за Соработка (РЦЦ) од Сараево.

Главната цел:
Придонес кон создавање на проактивни и посветени локални чувари кои работат на вклучување на ромските
прашања во локалните политики при решавањето на специфичните проблеми на ромската заедница во
Македонија.
Цели:
(1)
Зајакнување на капацитетот на локалните акциони групи (ЛАГ), овозможувајќи им да ги планираат и
стратешки да ги преземат своите понатамошни локални активности.
(2)
Да се соберат податоци за состојбата во локалната ромска заедница како основа за да се влијае на социоекономските политики на Владата во Република Македонија.
Целни и крајни корсиници:
(1) Членови на Локалните акциони групи за имплементација на националната стратегијата за Ромите
(2) Локални власти
(3) Национални органи за спроведување на политики релевантни за Ромите
Активности:
(1) Компонента 1: Градење стратешко ориентирани умови за стратешко ориентирани активности се состои
од: обуки за изработка на стратешки документи; Обуки за партиципативно буџетирање; Обука за
лобирање и застапување и обуки за генерирање на проекти.
(2) Компонента 2: Следење и тестирање на постојните механизми за учество на граѓаните во процесите на
донесување одлуки се состои од: обука за следење и евалуација; Документи за политики; Компаративна
анализа и конференција за финална евалуација.
Буџет:

54,560 ЕУР

Времетраење: Мај ,2017 година – Декември, 2017
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БРОЈ: 0818 (завршен)
Наслов:” Надвор од кругот - невидливи за општеството”
Донатори: Програмата за поддршка за граѓанските организации
во рамките на програма за акција на граѓанското општество 2015
/ Инструментот за претпристапна помош (ИПА) Europe Aid
/151569/DD/ACT/MK
Европска унија
Главната цел:
Придонес кон зајакнување на влијанието на ромски организации во процесите на политиката за елиминирање
на процесни и административните пречки со кои се соочуваат Ромите без документи за лична идентификација,
која ќе им овозможи да ги уживаат основните човекови права како рамноправни граѓани во македонското
општество.
Цели:
1.
Заедничка соработка помеѓу граѓанското општество и државните институции во партнерство, врз
основа на подготвеност, доверба и взаемно признавање за отстранување на процедурални и административни
пречки за издавање на лични документи за Ромското население;
2.
Градење на капацитетите на gross-root ромски активисти за посилно и нивно активно учество во
иницијативи за јавна политика, вмрежување и спроведување на мерки за интеграција на Ромите заедница на
локално и на национално ниво;
3.
Подигнување на свеста на граѓаните за еднаквост и основните права, како услов за надминување на
предрасудите, систематска дискриминација и подобрување на статусот на Ромите во Македонија
Целни и крајни корсиници:
Роми без документи за идентификација од Република Македонија во следните општини:
Битола, Гостивар, Кавадарци, Куманово, Прилеп, Скопје, Тетово, Велес, Гевгелија, Кичево,
Охрид, Пехчево и Штип.
Активности:
(1)
Работни средби со претставници од министерствата и единиците на локалната самоуправа.
(2)
Формирање на локални групи за координација (ЛКГ);
(3)
Состаноци за застапување;
(4)
Обука за процесирање на случаите на лице без лични документи;
(5)
Ре-грантирање;
(6)
Тркалезни маси во Ромските населби;
(7)
Консалтинг и правни совети;
(8)
Подготовка на Полиси Бриф;
(9)
Подготовка на Препораки;
(10)
Студија на случај на документи;
(11)
Проектна стратегија за комуникација и видливост;
(12)
Завршна конференција;
Буџет: 288,830 ЕУР
Времетраење: Март, 2017 – Февруари, 2019
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БРОЈ: 0818 (завршен)

Наслов: Собирање и внес на податоци во рамки на проектот: „Тематска
евалуација на подршката на ЕУ за ромската популација и Социјално
мапирање на Ромите во Република Северна Македонија”

Донатор – поддржан од: AECOM International Development Europe SL (Шпанија)
Главната цел:
Собирање и внес и обработка на податоци од спроведени активности за истражување
Активности:
1) Собирање на податоци – подготовка и ангажирање на анкетари за пополнување на 550 прашалници за социјално
мапирање на Ромите,
2) Подготовка на SPSS софтвер и внес на податоците од прашалниците,
3) Организирање на фокус групи во 13 градови
4) Анализа на податоците по фрекфенции за излезеност.
Буџет: 9,971.5 ЕУР
Времетраење: Август2018 – Октомври 2018
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БРОЈ: 0824 (завршен)
Наслов: “Јакнење на социјалната кохезија во земјата”
Главната цел: Застапување за трајни системски решенија за инклузија и
интеграција на Ромите во општеството
Донатори: ОБСЕ Мисијата во Скопје

Целта на проектот се однесуваше на:
Застапување засновано на докази преку тематска мрежа на Ромски ГО за да се влијае врз одговорните јавни
институции за системски и трајни решенија за вклучување и интеграција на Ромите.
За постигнување на целта влијанието на проектните активности беа насочени кон Јавните институции за да
реагираат на предизвиците со кои се соочува Ромската заедница со системски трајна решенија за интеграција.
Активности:
1) Формирање на тематска мрежа од невладини организации за застапување за трајни системски решенија за инклузија и
интеграција на Ромите.
2) Акции за застапување за трајни системски решенија за инклузија и интеграција на Ромите.
3) Кампања за подигање на свеста на заедницата за инклузија на Ромите
Буџет: 2480 ЕУР
Времетраење: Септември 2019 – Декември 2019
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БРОЈ: 0828 (завршен)

Наслов: “ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА – ИНСТИТУЦИНАЛЕН ГРАНТ “

Донатор: ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за
соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република
Северна Македонија кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот
центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна
администрација (СИПУ).

Главна цел:
Општествените промени во Македонија се водени од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, од
кои произлегува потранспарентно, отчетно и социјално-инклузивно управување на национално и локално ниво;
(1) Активности:
(2) Подготовка и публикување на анализа за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор при спроведувањето
на акции – проекти насочени кон Роми
(3) Формирање акциска група од граѓански организации кои спроведуваат проекти за Роми за застапување
(4) Организирање на тематски работилници со конституенти за унапредување на граѓанскиот ангажман на организациите во
општеството;
(5) Работилници за организациски развој и делување на граѓанските организации во општеството;
(6) Работилници за унапредување на отчетноста, транспарентноста и влијанието на граѓанските организации во
општеството.
(7) Формирање на тематска мрежа за меѓусебна помош, соработка и координација на граѓански организации кои
спроведуваат акции на лица кои се исклучени во општеството со акцент на Ромите
(8) Работилници за зголемување на соработката и капацитетот на членките на мрежата за прашања поврзани со лицата кои
се ислучени во општеството.
(9) Формирање на акциски тим за следење и учество на процесите на планирање на јавни политики поврзани со Ромите.
(10) Учество на преставници на граѓански организаци на помалите заедници на настани и средби организирани од страна на
институции и општини.
(11) Учество на настани и средби на граѓански организаци организирани поврзани со реформи на граѓански организации.
Буџет: 4 481 160 денари
Времетраење: јули 2019 – јули 2022
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IV.

КОМПЕТЕТНОСТНА НВО ПЕРСОНАЛОТ

Вработени
ИнСоК своите активности во 2016 годинаги започнасо тројца (3) вработени со полно работно време.
Име и презиме

Самет
Скендери

Позиција

Највисоко
стекнато
образование

Вработување
(полно, половина
работно време,
договор на дело)

Телефон(мобилен, на
работа, дома) или друг
контакт

Извршен
директор

ВСС

Полно работно
време

skenderi@insoc.org.mk

Верица
Кржовска

Програмски
координатор

ВСС

Полно работно
време

verica.krzhovska@insoc.org.mk

Милица
Илиеска

Проектен
асистент

М-р Правни
науки

Полно работно
време

Собрание
Име и презиме

milica.ilieska@insoc.org.mk

Највисоко стекнато
образование

Својство

Наведете етничка
припдност

Шукри Точи

ССС

член

Ром

Ирфан Мартез

ССС

член

Ром

Љатифа Шиковска

ВСС

член

Ромка

Шенај Османов

ВСС

член

Ром

Себихан Демировски

ВСС

член

Ром

Марија Толева

ВСС

член

Македонка

Мухамед Точи

М-р

член

Ром

Ремзи Медик
Ерол Амедов

ССС
ВСС

член
член

Ром
Ром

Реџепали Чупи

ВСС

член

Ром

Нахида Зекирова

ВСС

член

Ромка

Љатифе Шиковска

ВСС

член

Ромка

Алма Мустафовска

ВСС

член

Ромка

Ипек Усаинова

ВСС

член

Ромка
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Управен одбор
МАНДАТ 2017-2020 ГОДИНА

Име и презиме

Позиција

Наведете
етничка
припдност

Претседавач

Највисоко
стекнато
образован
ие
ССС

Шенај Османов
Алма
Салимовска
Мустафова
Нахида Зекирова

Член

ВСС

Ромка

Член

ВСС

Ромка

Ипек Усеинова

Член

ВСС

Ромка

Љатифа Шиковска

Член

ВСС

Ромка

Ром

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ НА СТРУКТУРАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Предлага членови и врши избор. Врши оценка на работењето на годишно ниво.
Известува и одговара за работите, и активностите спроведени на годишно ниво.

Преставници на граѓански
организации
(3 членови со мандат 4 години)
2017- 2020

Заедница на роми
(1 членови со мандат 4
години)
2017- 2020
Структура на ИнСоК:
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V. СОРАБОТКА СО ДРУГИ НВО

КУСО
објаснување на
партнерството
/ соработката

Име на програма/проект

Име на НВО
партнер/
соработник

Контакт лице

Партнерска соработка на
проектот-Граѓанското
општество во акција за
еднаквост

ДРОМ/Куманово

Ахмед Јашаревски

Партнерска соработка на
проектот-Граѓанското
општество во акција за
еднаквост

АДИ/Гостивар

Љулзим Хазири

Партнерска соработка на
проектот -Мрежа на Ромски
НВОи - Одговор на Ромската
заедница.

ХДЗР “Месечина” /
Гостивар

Мухамед Точи

Партнерска
соработка во
споревдување на
активности од
проектот

Партнерска соработка на
проектот -Мрежа на Ромски
НВОи - Одговор на Ромската
заедница.

„НАШАТА ИДНИНА
– НАША
ОДГОВОРНОСТ “

Ромски НВОи
Зекир Абдулов
Мухамед Точи
Елвис Шаќири
Нешад Аземоски
Акиф Каримани

РЕЦ “Амбрела “/
Скопје

Љатифе Шиковска

делување на
ромските
граѓански
организации за
aктивно учество
во политичкиот
систем и развој на
ромската
заедница во
Република
Македонија
Давање на
Консултански
услуги за работа
со финасии.

платформата

Финасиски консултантски
менаџмент
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Партнерска
соработка во
споревдување на
активности од
проектот

Партнерска
соработка во
споревдување на
активности од
проектот
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VI. СОРАБОТКА СОДРУГИ ЗАСЕГАНАТИ СТРАНИ.
Име на програма/проект
Име на партнер/
соработник/организација/
институција/агенција
Ревидирањена стратегијата Министерство затруди социјална
политика/ Сектор за поддршка на
за Роми и усогласувањесо
министерот – Одделениеза
ЕУ 2020
имплементацијанадекадата
Мапирање на можности за
Министерство заобразование –
финансирањеза проекти
Управа за унапредувањена
поврзани со Декадата на
јазицитенапомалитеетнички
Ромите
заедници во Македонија

Контакт лице

КУСО објаснување на партнерството/
соработката

Мабера Камбери

Арабела Илјаз
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Учество наработилници и давање
сугестии. Предлагањеможности и
алтернативи.
Мапирање на можности за
финансирањеза проекти поврзани со
Декадата на Ромитеврз основана
ревидиранитеакциони планови на
декадата за вклучувањево Република
Македонија.
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VII. ПЛАНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
• Јакнењена

капацитетитенавработените.

• Јакнењена капацитетите за граѓански активизам намладите Р о м и .
• Јакнењена капацитетите на Ромските НВОи.
• Јакнењена капацитети нанемнозински заедници занивно општествено учество.
• Градење на партнерски односи со локални институции и јавни институции.
• Координирањеи членувањево домашни и меѓународни мрежи и сојузи замалцински права.
• Регионално вклучувањеи с ор або тка (меѓуграничнасоработка).
• Организациско јакнењево делот на bachmarking, зголемувањена капациетот наздружението.
• Лобирање и застапување з апотербитена Ромската заедница.
• Мониторинг напроцеситена ЕУ интеграцијаво контекст наисполнувањенастандардитеза

уживање на праватана немнозинските заедници.

Извршен директор,
Милица Илиеска
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