ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ

“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. ИнСоК секогаш тежнее кон
иновативни и модерни пристапи кои вклучуваат
уметнички, научен, медиумски и други пристапи
во работата. Во својата работа ИнСоК ги
промовира вредностите – демократија, владеење на
правото, човекови права, човеков капитал. ИнСоК
иницира пристап базиран на право на секој
поединец и група кој вклучува директна врска со
човековите права, одговорност во работата,
јакнење, учество
во работата
и еднакви
можности, со посебен фокус на ранливите групи,
особено Ромите. “
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1.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Официалноиме на здружението:
Здружение на граѓани Асоцијација ИнСоК Иницијатива за социјална промена
Датум на формирање: 16.03.2009 година.
Адреса: Ул.Живко Брајковски бр.15, 1230 Гостивар
БДС: 6468381 Даночен број: МК 4080009501892
Веб страна www.insoc.org.mk
е-маил: insoc@insoc.org.mk
тел. +389 (0) 2 61 42 690
тел/факс. +389 (0) 2 61 42 690

Име на застапникот
(лице овластено за преставување и застапување)
Милица Илиеска
Моб.телефон: 078 215 339
е-маил адреса: milica.ilieska@insoc.org.mk
Банка депонент : Комерцијална банка АД Скопје
Број на сметка: 300000002903149

Организациска структура:
Собрание
(број на членовите): 13
а) жени 23%
б) етнички заедници 100 %
Управен орган
(број на членовите): 5
а) жени 40 %
б) етнички заедници 100 %

Извршна канцеларија
(број на вработените): 2
а) жени 50 %
б) етнички заедници 50 %
Ниво на дејствување:
•
регионално (наведи регион)
•
национално
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Сектори на дејствување
(наведете еден приоритетен сектор)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

развој на граѓанскиот сектор
родова еднаквост
демократија и владеење на правото
промоција и заштита на човековите права и антидискриминација
економски и одржлив развој
наука, образование и доживотно учење
медиуми и информатичко општество
млади
заштита на животната средина
социјална заштита и заштита на деца
спорт
заштита на маргинализирани лица
ЕУ интеграции и политики

Целни групи
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

општа целна група (Роми)
жени
стари лица
хендикепирани
млади и студенти
деца
претприемачи
експерти од одредена област
бегалци
невработени
етнички заедници
Лица без извод од матична книга на родени

Ресурси
•

простор - изнајмен

Техничка опрема на располагање:
•
Компјутери 5 ком;
•
Принтери 2 ком;
•
Бироа 5 ком;
•
Столици 15 ком;
•
Плакари за документи
•
интернет
•
телефони факс,
Човечки ресурси:




Вработени 2;
Број на активни волонтери 2
Број на хонорарно ангажирани лица (на проект) 1
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Здружението на граѓани - ИнСоК – Иницијатива за социјална промена, е формирано во март 2009 година
на иницијатива од активисти на неколку НВОи кои работат на прашања поврзани со ромите од
Република Северна Македонија.
Членувањето во ИнСоК е на доброволна основа а членовите се добро познати како активисти на
граѓанското општество и искусни на локално ниво. Станува збор на активисти кои позади нив имаат
долгогодишно искуство и други видови на активности поврзани со развојот на ромската заедница.
Членовите на ИнСоК се истакнати активисти кои биле вклучени во креирањето на јавните политики
насочени кон Ромите во Република Северна Македонија, посебно имаат значителен придонес во
подготовката на Националната стратегија за Ромите и акционите планови на Декадата за вклучување на
Ромите 2005-2015, вклучувајќи ги и нивните ревидирани планови.
Последните неколку години значително придонесуваат за одржување на озможувачка околина за
интеграција на ромската заеница преку застапување за ситемски и трајни решенија за социална инклузија
на истата.
Визија на ИнСоК е:
“РОМИТЕ ЖИВЕАТ КАКО СОЦИЈАЛНО ЕДНАКВИ АКТЕРИ ВО ОПШТЕСТВОТО“
Мисија на ИнСоК е:
“НИЕ АКТИВНО ПРИДОНЕСУВАМЕ НИЗ СОРАБОТКА, ВМРЕЖУВАЊЕ, АНАЛИЗА,
ЗАСТАПУВАЊЕ, ПОДДРШКА И ЕДУКАЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРОМЕНИ И ПРАВИЧНО
ОПШТЕСТВО“

Цели на ИнСоК се:
•
•
•
•
•

Поттикнување на партнерства и добра соработка меѓу ромските невладини организации и
државните институции за социјална инклузија на Ромите.
Зајакнување на капацитетите на ромските невладини организации пристап до фондовите на ЕУ
и други билатерални можности за финансирање.
Застапување за за системски и трајни решенија за поголема вклученост на Ромите во општеството.
Потикнување развој на човековиот капитал и постигнување за секој човек да го постигне
максималниот можен индивидуален развој.
Залагање кон општеството составено од самореализирани поединци да функционира хармонично
и во насока на одржлив заедничкиразвој.

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.
Вредности на ИнСоК се:
•
•
•
•

Демократија
Владеење на правото
Човекови права
Човеков капитал
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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. ИнСоК секогаш тежнее кон
иновативни и модерни пристапи кои вклучуваат уметнички, научен, медиумски и други пристапи во
работата. Во својата работа ИнСоК ги промовира вредностите – демократија, владеење на правото,
човекови права, човеков капитал. ИнСоК иницира пристап базиран на право на секој поединец и група
кој вклучува директна врска со човековите права, одговорност во работата, јакнење, 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 Република Северна Македонија
и пошироко, ИнСоК во изминатите години 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 Република Северна 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 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
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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

е подобрена

и води кон сојузи во граѓанското општество. Граѓанските

организации

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 техничкапомош 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.
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2.

ФИНАСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА

Опис
Пренос од 2020
Девизни срества
Прилов на срества од Грант
Нето лични доходи и права од личен доход
Договори за дело
Патни и дневни трошоци
Придонеси по разни основи
Персонален данок по разни основи
Канцелариски материјали
Кирија за деловен простор
Електрична енергија
Интернет и телефонски трошоци
Разни договорни услуги
Банкарски провизии
Вкупно за 2021 година
Остаток за префлање во 2022 година

Годишен извештај 2021 година

Побарувања
Долгувања
157.408,00
17,00
1.485.461,00
423.349,00
284.400,00
54.722,00
160.656,00
75.040,00
19.429,00
110.700,00
8.163,00
24.096,00
171.572,00
12.057,00
1.642.886,00
1.344.184,00

298.702,00
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3.

ИЗВЕШТАЈ И КЛУЧНИ ПОСТИГНУВАЊА 2021 ГОДИНА

ИнСоК во изминатата 2021 година играше клучна улога во развој на капацитети кои ќе работат на
полетона застапување за ситемски и трајни решенија. Преку мрежата за застапување за ситемски и трајни
решенија и сосработка со пратеничката г-ѓа Љатифа Шиковска Во соработка со други пратеници
се донесоа измени и дополнувања

на

Законот

за

неевидентирани

лица воматичната книга на

родени кои навестуваат крај на овој децениски проблем со оваа целна група. Оваа 2020 година ќе
биде запаметена по проблемите кои ни ги предизвика Пандемијата со вирусот Ковид 19. Промените
кои требаше да се направат во насока на воспоставување на функционална работа на ИнСоК и помош на
целната група. ИнСоК во координација со уште неколку здруженија на граѓани кои работеа на
остранување на предизвиците кои ги носеше Пандемијата спроведуваше активности на локално ниво
а online и беше во комуникација со голем број на здруженија на национално ниво и пошироко, како и
споделуваше информации и активности во соработка со институциите на национално и локално ниво.
Во соработка со ХДЗР- Месечина – Гостивар, РЕЦ – Амбрела и Здружението за заштита на правата од
Штип учествуваше во логистика и техничка помош на здруженијата при хуманитарни акции за поделба на
храна, хигиенски и други потребни материјали кои во одреден период беа многу потребни за одреден број
на корисници.
1) ИнСоК во соработка со Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција на Ромите
иницираше средба со преставниците на Министерството за Правда во врска со спроведувањето на
ПОПИСОТ во Република Северна Македонија. На состанокот се договорија смерници за делување на
граѓанските организации за зголемување на мотивацијата кај граѓаните од Ромска заедница за учество во
ПОПИСОТ.
2) ИнСоК во соработка со Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција на Ромите
низ целиот период го следеше спроведувањето на ПОПИСОТ во однос на учеството на Ромите во самиот
процес. Самото следење на спроведување на ПОПИСОТ беше механизам за охрабрување на неодлучните
и скептичните граѓани кон ПОПИСОТ.
3) На покана на Регионалниот совет за соработка за подготовка на Стратегија за Роми 2021-2030 ИнСоК и
членките на Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција на Ромите изградија
став за настапување и вршење на мониториниг и наблудувањена процесот на подготовка и носење. Ние
сакаме да обезбедиме дека процесот да биде транспарентен, партиципативени да вклучува и мислења од
корисниците (Ромите).
4) Во соработка со членките на Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција на
Ромите подготвивме предлог за зголемување на ставки за поддршка на политики за Ромите во Буџетот на
Република Северна Македонија за 2022 година, кој го предадовме на пратеничката Г-ѓа Љатифе Шиковска
за да се обиде низ процедурите на Собрание да го ефектуира.
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5) ИнСоК во соработка со ХДЗР Месечина и Здружението за заштита на прават на Ромите иницираше
активности и застапуваше за лицата кои веќе се регистрирани во регистарот за неевидентирани лица во
матичните книги да добијат единствени матични броеви на граѓаните. Лицата кои се соочуваат со овој
проблем не можат да ги користат социјалните бенефиции и здравствената заштита.

4.

РЕЗУЛТАТИ

Резултат 1. Овозможувачко опкружување за граѓанското општество.
Околината за развој на граѓанско општество е подобрена преку создавањето на механизми за подобра
соработка со властите и зголемено државно финансирање на граѓанското општество.
Опкружување
1) ИнСоК во соработка со Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција
на Ромите иницираше една работна средба на 03.09.2021 година со преставниците на
Министерството за Правда, во врска со, спроведувањето на ПОПИСОТ во Република Северна
Македонија.
На работната средба се договорија смерници за делување на граѓанските организации за
зголемување на мотивацијата кај граѓаните од Ромска заедница за учество во ПОПИСОТ. Сите
евентуални неправилности да се пријават во општинските пописни комисии.
Финансирање
1) Во соработка со членките на Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за
интеграција на Ромите, на ден 16.11.2021 година, подготвивме предлог за зголемување на ставки
за поддршка на политики за Ромите во Буџетот на Република Северна Македонија за 2022
година, кој го предадовме на пратеничката Г-ѓа Љатифе Шиковска за да се обиде низ
процедурите на Собрание да го ефектуира.
Со овие зголемувања се иницира поголема покриеност на потребите и проблемите кај Ромскта
заедница во Република Северна Македонија.

Резултат 2. Граѓански ангажман.
Граѓанските организации создаваат силни конституенти и со тоа овозможуваат активен граѓански ангажман
во граѓанските иницијативи, вклучително и волонтерството.
Членство
1) ИнСоК во соработка со Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција
на Ромите низ целиот период го следеше спроведувањето на ПОПИСОТ во однос на учеството
на Ромите во самиот процес.
Самото следење на спроведување на ПОПИСОТ беше и охрабрување на неодлучните и
скептичните граѓани кон ПОПИСОТ.

Резултат 3. Соработка
Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи на граѓанското општество.
Соработници
1) ИнСоК во соработка со ХДЗР Месечина и Здружението за заштита на прават на Ромите
иницираше активности и застапуваше за лицата кои веќе се регистрирани во регистарот за
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неевидентирани лица во матичните книги да добијат единствени матични броеви на граѓаните.
Лицата кои се соочуваат со овој проблем не можат да ги користат социјалните бенефиции и
здравствената заштита. Во Министерството за правда на ден 07.12.2021 година се организира
состанок со државните секретари на Министерството за правда, Министертвото за внатрешни
работи и Министерството за труд и социјална политика.
На состанокот се разгледаа пречките за ефективно затаварање на проблемот со лицата кои
немаат матичен број.

Резултат 4. Граѓанско учество.
Граѓанските организации активно учествуваат во процесите на креирање и донесување одлуки што води кон
подобрени политики и практики.
Отвореност
1) На покана на Регионалниот совет за соработка за подготовка на Стратегија за Роми 2021-2030,
ИнСоК и членките на Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција
на Ромите на 11.11.2021 година на online средба, изградија став за настапување и вршење на
наблудувањена процесот на подготовка и усвојување на Стратегија за Роми 2021-2030.
Ние, Мрежата за застапување за системски и трајни решенија за интеграција на Ромите, сакаме
да обезбедиме, процесот да биде транспарентен, партиципативен, да вклучува и мислења од
корисниците (Ромите).

Резултат 5. Јакнење на капацитетите и овозможување поголеми можноссти за услоги за
интеграција на Ромите во општеството.
1) Организирана прва заедничка средба со преставници на приватаната школа St. Gorge од Скопје
на ден 18.09.2021 година на која е разговарано како со лиценцата за брзо цитање и паметно
учење да се анимираат што поголем број учесници на школата и се постигнат поголеми успеси.
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5.

КОМПЕТЕТНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ
Вработени
ИнСоК своите активности во 2021 годинаги започна со тројца (3) вработени со полно работно
време.

Извршна канцаларија.
РБ.

Име и презиме

Позиција

Највисоко
стекнато
образование

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

контакт

1

Милица Илиеска

работно

verica.krzhovska@insoc.org.mk

3

Самет Скендери

Полно
време
Полно
време
Полно
време

milica.ilieska@insoc.org.mk

Верица Кржовска

М-р
науки
ВСС

работно

2

Извршен
директор
Програмски
координатор
Програмски
координатор

работно

samet.skenderi@insoc.org.mk

Правни

ВСС

Собрание
РБ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Име и презиме

Највисоко стекнато
образование

Етничка
припдност

Контакт

Мухамед Точи

М-р Правни науки

Ром

m.toci@mesecina.org.mk

Шенај Османов

М-р Правни науки

Ром

shenaj.osmanov7522@gmail.com

Љатифа Шиковска

Професор

Ромка

sikovska@yahoo.com

Нахида Зекирова

Професор

Ромка

nahidaze@gmail.com

Ремзи Медик

ССС

Ром

medik_remzi@yahoo.com

Киршам Мамудовски

ССС

Ром

kmamudoski@gmail.com

Тефик Џemемаилоски
Ерсан Мухареми

ССС
Студент

Ром
Ром

tefikdzemailoski@gmail.com
ersanmuharemi99@gmail.com

Иса Емини

ВСС

Ром

emini.isa@hotmail.com

Инес Амет

ВСС

Ромка

inesamet@yahoo.com

Бесник Сулејмани

ВСС

Ром

sulejmani.besnik@yahoo.com

Енес Шиковски

ССС

Ром

e.sikovski89@gmail.com

Рамуш Мухарем Цирко

Новинар /
Публицист

Ром

muaremra@yahoo.com

Управен одбор – мандат - 2020-2025
РБ

Име и презиме

Позиција

1
2
3
4
5

Нахида Зекирова
Киршам Мамудовски
Инес Амет
Иса Емини
Бесник Сулејмани

Претседавач
Член
Член
Член
Член
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Највисоко стекнато
образованије
ВСС
ССС
ВСС
ВСС
ВСС

Наведете етничка
припдност
Ромка
Ром
Ромка
Ром
Ром
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6.

СОРАБОТКА СО ДРУГИ НВО

Име на програма/проект
Мрежа за застапување за
системски и трајни
решенија за интеграција
на Ромите во
Финасиски
консултантски
општеството;
и менаџмент за
транспарентно и очетно
работење;

7.

Име на НВО
партнер/
соработник
Група на здруженија
на граѓани кои
работат на прашања за
интеграција на ромите
РЕЦ
“Амбрела “/
во општеството
Скопје
ХДЗР “Месечина” /
Гостивар;
РБИЦ – Скопје

Контакт лице
Мухамед Точи

Љатифе Шиковска
Мухамед Точи
Зоран Димов

КУСО
објаснувањ
е на
партнерств
Партнерска
ото
соработка во
споревдување на
Спроведено
консулатаски и
логистички услуги за
транспарентно и
отчетно организациско
работење

СОРАБОТКА СО ДРУГИ ЗАСЕГАНАТИ СТРАНИ

Име на
програма/проект

Име на партнер/
соработник/организац
ија/
институција/агенција

Контакт лице

КУСО објаснување
на партнерството/
соработката

Мапирање на
можности за
финансирањеза
проекти поврзани со
интеграција на
Ромите

Граѓански организации од
Република Северна Македонија
кои работат на прашања за
интеграција на Ромите во
општеството.

Зоран Димов

Мапирање на
можности за
финансирањеза
проекти поврзани со
интеграција на
Ромите

8.

ПЛАНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО











Организациско јакнење во делот на bachmarking, зголемувањена капациетот на здружението.
Јакнење на капацитетите на вработените на ИнСоК.
Јакнење на капацитети за граѓански активизам на младите Р о м и .
Јакнење на капацитетите на Ромските НВОи.
Јакнењена капацитети на немнозински заедници за нивно општествено у ч е с т в о .
Градење на партнерски односи со локални институции и јавни институции.
Координирањеи членувањево домашни и меѓународни мрежи и сојузи за малцински права.
Регионално вклучувањеи с о р а б о т к а (меѓу-гранична соработка).
Лобирање и застапување за системски и трајни решенија за потербите на Ромската заедница.
Мониторинг на процесите на ЕУ интеграцијата во контекст на исполнување на
стандардите за уживање на праватана н е м н о з и н с к и т е з а е д н и ц и .
 Поддршка (техничка и логистичка) на здруженијата на граѓани кои работат на прашања
поврзани со лицата неевидентирани во матичната книга на родени.

Извршен
директор,
Милица Илиескa
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