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Овој документ ги содржи податоците, поважните документи со кои работат граѓанските
организации во Штип, како и нивните искуства и ставови за комуникацијата со Општина Штип.
Содржани се детали за област на делување, реализирани проекти и публикации, кои можат да
помогнат за запознавање со работата на граѓанскиот сектор и експертиза на граѓанските
активисти.Податоците се добиени врз основа на интервјуа со претставници на триесетина
организации, како и преглед на нивните интернет страни. Целта на документот е да се
поттикне Советот на Општината Штип и неговите помошни тела за вклучување на граѓанските
активисти во изработката на основните документи, како и можноста за користење на
експертизата на граѓанските организации во изработката на програми, планови и други
документи од интерес на граѓаните.

1.Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип (ФРЛЗ)
Непрофитна и невладина организација, правен наследник на Центарот за поддршка на НВО –
Штип. Експертизата на ФРЛЗ е во доменот на локалната демократија, учество на граѓаните во
донесување на одлуките.
Стратешки цели
o

Зајакнат и консолидиран граѓански сектор

o

Поттикнување на понатамошната децентрализација во општеството

o

Учество во создавање услови за економски развој на заедниците

o

Зајакнување на младинското учество и активизам во Источниот плански регион

Публикации:
-Нов бран во студентското организирање – Анализа на студентското (ре)формирање на
државните универзитети во Штип, Битола и Тетово
-Документ за јавна политика – Употреба на механизмите за консултација на граѓаните на
локално ниво
-Анализа на постoечките практики на користење на механизмите за консултација со граѓаните
во креирањето на локалните политики и нивната ефикасност
-Анализа на податоци за невработеноста на жени од Источниот плански регион припаднички
на заедници што не се мнозинство
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-Методологија за распределба на средствата за здруженија и фондации од општинските
буџети
-Анализа на практиките за распределба на средства за здруженијата од општинските буџети во
регионите
Штип,
Кичево,
Дебар
и
Битола
-Културно-историски водич низ регионот Дешат
-Стратегија за развој на рурален и планински туризам во регионот на планината Дешат
-Заклучоци и препораки од дебатите за Законот за здруженија и фондации
-Мапирање на природните ресурси и културното наследство во Дебарскиот регион
-Стоп за дискриминацијата
Соработка со Општината Штип:
Како здружение биле вклучени во расправи и настани организирани од Општина Штип.
Претставници на здружението се вклучени во општински тела: Урбанизам и просторно
планирање, Солидарен фонд, (вклучувајќи и подготовка на документите за Солидарниот
фонд), учествувале во подготовка на Стратегија за Локален економски развој (ЛЕР) и Акциски
план за борба против трговија со луѓе.
Забелешка за работата/комуникацијата со Општината: Наместо квантитет, потребни вистински
резултати од соработката ГО – општина, односно да се реализира тоа што е зацртано во
програмите и другите стратешки документи. Општината треба повеќе да слуша и сериозно да
ги сфаќа предлозите од граѓаните.
Конкретна соработка: Реализација на Форуми со граѓани, каде граѓаните ги изнесувале своите
проблеми и предлози за решавање од основна инфраструктура, комунални проблеми,
поврзано со Јавните претпријатија. Потоа тие проблеми биле пренесувани и решавани.

2. Здружение за хуманитарни активности „Синергија“ - Штип
Област на делување : Хуманитарни активности од областа на социјалната политика, човекови
права, инклузија на социјално исклучени групи, меѓуетничка културна соработка и
толеранција, мониторинг на изборниот процес.
Публикации и документи:
-Прирачник за бесплатна правна помош во рамки на проектот “Развој на политики за
бесплатна правна помош”, финансиран од Фондацијата Институт отворено општество
Македонија- 2004 година.
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-Како членка во НВО Мрежа 7 - Штип учествуваше во два проекти кои се реализираа во 2005
година: “Граѓаните за градот” и “Децентрализација ДА, а што е тоа?” и заедно со Мрежата и
Центарот за поддршка на НВО Штип организираше Форум “Штипјани за Штип”и акција за
собирање потписи за дисперзија на студиите во Штип. Во 2005 година (април-септември) ЗХА
Синергија беше координатор на неформалната НВО Мрежа 7.
-Издаден е каталог на донирани уметнички дела и од собраните средства се реализираше
летен едукативен камп за децата со посебни потреби- 2007 г.- финансиската помош беше
обезбедена од Општина Штип.
-Прирачник – Мултиетнички бонтон за млади во рамки на Проект ,,Мултиетнички бонтон за
млади и спорт“ -2007 г.
-Прирачник „Семејното насилство не го оставај во наследство “ во рамки на проектот „Еден час
за себе“ ( на тема семејно насилство) - 2007 г.
-Брошура во рамки на Проектот ,,Подигни ја својата морална свест“,
Американска амбасада со партнер Радио Канал 77 во – 2007 г.

- финансиран од

-Прирачник за основање на НВО во рамки на проект „НВО Ресурсцентар“ - 2009 г.
-Извештај за застапеност на корупцијата во Општина Штип во рамки на проектот „Биди свесен
– корупцијата не им се случува само на другите “ –во партнерство со Општина Штип,
финансиран од УНДП, 2009 г.
-Истражување во рамки на проектот „Како е да се биде во ЕУ и како е да се биде надвор од
ЕУ“, 2010 г.
-Прирачник за изработка на бизнис план во рамки на проектот како „Младите преку Старт-ап
бизнис-креатори на локален економски развој, 2011 г.
-Прирачник за основни компјутерски вештини во рамки на проектот„Едуцирана жена –моќна
жена“ поддржано од Амбасадата на САД во Македонија, во партнерство со НУ-Библиотека
„Гоце Делчев“ Штип, 2012 г.
-Прирачник за основи на застапување и лобирање и Стратегија за лобирање и застапување во
рамки на проектот „ Активни граѓани – креираат политики“-, 2013 г.
-Изработена апликација „ЛЕС-логопедски едукативен софтвер“-, 2014 г.
-Прирачник во рамки на проектот „Музиката ги обединува разликите“-, 2015 г.
-Прирачник во рамки на проектот„Со едукација до поголема конкурентност при вработување
на жените, 2016 г.
-Прирачници за компјутерски вештини, економска обука и каталог на изработки во рамки на
Проектот “Направи го твоето ‘домашно производство’ и хоби профитабилно” по Програмата за
прекугранична соработка Бугарија-Македонија, 2016.
Соработка со Општината Штип:-Член на Координативното тело за урбанизам и просторно
планирање при Совет на Општина Штип 2006 година
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-Претставник на ЗХА „ Синергија” како член на Македонска платформа за борба против
сиромаштија (МППС) учествуваше во обуките за изработка на статистичка анализа за
сиромаштија и социјалната вклученост во делот за Образование и детска заштита, 2010 г.
-Претставник на ЗХА „ Синергија” – Штип, учествуваше во работната група за ревидирање на
стратегијата за ЛЕР на Општина Штип, делот за социјала и здравство, 2011.
-Учество во изготвување на Локален акционен план на Општина Штип за лица со инвалидност,
2011г.
-Претставници на Синергија се членови на “Комисија за правата на пациентите” и „Локален
советот за превенција“ при Совет на Општина Штип, 2016
-Член на Комисија за еднакви можности при Совет на Општина Штип, 2017 година до денес.
Комуникација со општината:
Комуникацијата со Општината се остварува преку e-mail, писмено и преку телефон.
Главни недостатоци се ненавремено доставување на покани и известувања. Знаат каде да се
обратат, но, не се информирани последните години за евентуални промени на одговорните
лица. Во последните две години немаат соработка со општината.
Потребно е навремено информирање, транспарентност, ажурирање на податоците на контакт
лицата задолжени за соработка со ГО, организирање на истражувања и јавни расправи за
потребите на ГО, ажурирање на регистарот на активни ГО во општината.

3.Едукативно-хуманитарна организација ЕХО
Здружението ЕХО - Едукативно хуманитарна организација од основањето во 2003 год. има
имплементирано повеќе од 20 проекти за подобрување на социо-економската состојба на
граѓаните.
Мисијата на ЕХО е да се залага, помага и обезбедува услови за подобрување на социоекономскиот статус на граѓаните со посебен акцент на активното граѓанско учество во
креирање на политики и заштитата на човековите права.
ЕХО е фокусирана на зголемување на граѓанското учество во креирањето на политики и
донесувањето на одлуки. Работи на застапување и лобирање за интересите на граѓаните, во
насока на нудење и обезбедување на советодавни и консултативни услуги, спроведување на
истражувања за потребите и проблемите на маргинализираните и ранливи социјални групи,
како и едукативни сесии за различни правни, социјални и здравствени теми.
Организацијата има значајно искуство во спроведување на мониторинг врз работатата на
локалните власти, локалното управување во насока на сузбивање на корупцијата, и
унапредување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста.

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

„МЕДИА ПЛУС“ – ШТИП

A: ул. „25 Mај“ бр. 18, Штип  T: 032 397 707, ext.
208  Е: info@mediaplus.org.mk
www.mediaplus.org.mk

Спроведени проекти:
-Размена на најдобри ЕУ практики во следење на антикоруптивни мерки на локално ниво
-„Набљудување на примената на Законот за бесплатна правна помош“, финансиран од
Фондација отворено општество Македонија
-„USAID Проект за пристап на микро претпријатијата до јавните набавки 2012-2015“,
финансиран од USAID. ЕХО е партнер на Центарот за граѓански комуникации – Скопје
- „Воспоставување на систем за стандардизација на услугите за бесплатна правна помош кои
граѓанските организации им ги овозможуваат на жртвите на семејно нaсилство во
Македонија“, финансиран од UN WOMAN/2012-2013
-„Децентрализација - ДА, но што значи тоа ?“ финансиран од Фондација Институт Отворено
Општество Македонија / 2005
-Регионално истражување за утврдување на проблемите и потребите за отворање
на Регионален Дом за стари лица и Геријатриски центар во Источна Македонија, поддржано
од Центарот за поддршка на невладини организации - Штип
-Проект „Да им овозможиме достоинствен живот на старите лица“, финансиран од Фондација
Институт Отворено Општество Македонија / 2006
-Функционирање на Консултативна канцеларија за бесплатна правна помош и психо-социјална
поддршка за жртви на семејно насилство, финансирана од ЕСЕ /2006-2009/
- „Истражување на степенот на безбедност во училиштата и насилството помеѓу младата
популација“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2006
- „Преку едукација до сигурни и безбедни заедници“ финансиран од УНДП - Партнерство за
сигурни и безбедни заедници/2006
- „Гласам против насилство и оружје“ финансиран од УНДП - Партнерство за сигурни и
безбедни заедници/2006
Партнер на општина Штип во подготовката на Локален Акциски план за социјална заштита;
- „Подготовка на Локален Акциски План за промоција на здравје и здравствена заштита “ во
партнерство со Здружение за хуманитарна иницијатива „Збор“, финансиран од Фондација
Институт Отворено Општество Македонија / 2006;
-Регионален проект „Со безбедни заедници до безбеден живот “ финансиран од УНДП Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2007;
- „Јакнење на капацитетите на учениците и педагошкиот персонал за одржување и
зголемување на нивото на безбедност и сигурност во училиштата и меѓу младите“/2007
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- „Промовирање на важноста на сигурноста, безбедноста и толеранцијата“, финансиран од
УНДП - Партнерство за сигурни и безбедни заедници/2007;
Партнер на Општина Штип во подготовка на Локален акциски план за еднакви можности/2007
-Регионален проект „Само здрави граѓани градат здраво општество“, финансиран од Balkan
Trust for Democracy, проект на The German Marshall Fund of the United States/2007-2008;
-„Од тебе зависи !“ финансиран од UNIFEM/ 2009-2010;
-„Да им овозможиме ефикасна заштита на жртвите на семејно насилство“, финансиран од UN
WOMEN /2010-2011;
„Обезбедување фондови за јакнење на институционалните капацитети на организациите што
работат на проблемот на родово-базирано насилство“, финансиран од UN WOMEN преку
Шелтер Центар – Скопје/2012;
- „Следење на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на јавните набавки на локално
ниво“;
- Примена на модел за интегративен пристап на есенцијалните/суштинските услуги за жени и
девојки жртви на насилство.
Објавени публикации:
-Транспарентност отчетност и интегритет на општините во јавните набавки
-Пакет неопходни услуги за жени и девојки изложени на насилство
-Предлог - модел за интегративен пристап на пакетот неопходни услуги за жени и девојки
жртви на насилство
-Водич низ процесот на стандардизација на услугите за граѓанските организации кои
обезбедуваат бесплатна правна помош за жртви на семејно насилство
-Насоки за јавни политики за унапредување на транспарентно и отчетно локално владеење
-Истражување на актуелните практики
-Книга на практики и препораки
-Состојба, препораки и предизвици
-Придонесете - Одговорна, ефикасна локална власт
Комуникација со општината:
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Како организација се вклучувани во тела во Општината. Пример, во мултисекторски тимови во
Програма за социјална заштита, во изготвување на Акциски план за заштита од родово
базирано насилство, во Комисија за заштита од дискриминација, во подготовка на ЛЕАП .
Задоволни се од соработката со Општината и сакаат да бидат вклучени.

4.Еколошко друштво ,, Виножито”
Област на делување: Зачувување и унапредување на животната средина и стварање основа за
здраво поколение, насочени кон еколошка едукација.
Објавени публикации:
-Акциски план за безбедност и сообраќај 2005 г.
-Награда ЕКО-шампиони, од Министерство за животна средина за чистење на борова шума од
штетници 2007 г.;
Комуникација со општината:
Како здружение потпишуваат меморандум за соработка со секој градоначалник на почетокот
на неговиот мандат.
- Имаат учествувано во работата на ЛЕР и изработка на ЛЕАП, како и во расправи за буџетите.
Со Општината имаат добра комуникација, но забелешката е дека еколошките проблеми
реално не се решавааат, плански депонии нема, ниту пак прочистителни станици. Знаат каде
да се обратат, ги знаат институциите и контактите.
Забелешка: Понудиле соработка за паркот во Дузлакот, на тогашниот градоначалник Зоран
Алексов, да се направат пристапни патеки. Се направиле патеки и влез, но не на цела
површина. Дополнително, не е направен летниковец според идејата за „Училница под ведро
небо “.

5.ЗГ „Медиа плус“
Медиа плус е здружение кое истражува, анализира и иницира, со што влијае врз
демократијата и медиумската заедница. Област на делување: учество на граѓаните во
одлучувањето на локално ниво, демократија и медиуми.
Целта на делување е зајакнување на граѓанското општество и преку медиумската заедница да
се влијае на општествените текови и општествена одговорност.
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Визија: „Живееме во општество на информирани и едуцирани граѓани, и, и независни силни
медиуми, во демократско општество кое негува слобода на говор и отворен дијалог“.
Мисија:
Медиа плус е здружение кое истражува, анализира и иницира, со што влијае врз
демократијата и медиумската заедница.
Реализирани проекти:
-„Моја општина“ во два циклуси 2011 – 2014, програма Цивика мобилитас
-„Граѓанско учество во програмите на локалната власт“ - ФООМ
-„Медиумски писмен граѓанин – За вест без стрес избери ја вистинската вест“ – ЕУ
-„Сите на референдум“ – УСАИД
-„Под лупа – трошењето на 20 најзадолжени општини“ – ЕУ
-„Денови на маргинализирани уметности“ – Министерство за култура
-„Без врска не е секогаш #без врска“ –Транспарентност Македонија (регрантирање од ЕУ)
-„Реагирај на вистинското место“ – ФООМ
- „Подарок под рака“ – ЕУ
-„Кажи за другите да знаат“ – ФООМ
-„Здружени сме посигурни и побезбедни“ – Цивика мобилитас
-„И локалната информираност е тест за ЕУ“ – ФООМ
-„Граѓански ресурсен центар“ – ЕУ
Публикации:
-„Под Лупа“
-„Дигитализирај-МЕ“
-„Без врска не е секогаш без врска“
-„Општински долгови“
-„Приоритетите на граѓаните на Општина Штип“
-„И локалните медиуми тест за ЕУ“
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Соработка со општината:
Соработката на ЗГ Медиа плус со Општината Штип е во рамките на четири проекти.
Претставници на општината имаат учествувано на настаните организирани од здружението, а
дел од настаните се организирани и во Општина Штип. Како резултат на таа соработка,
направени се промени во интерес на граѓаните.

6.Здружение за слепи лица на град Штип
Област на делување: Заштита на лица со инвалидност.
Немаат публикации и документи, само едукативни активности.
Соработка со општината во овие активности:
- Волонтерство за помош на слепи лица;
- Подобрување на инфраструктурата на градот, поконкретно дислокација на вертикалната
сигнализација кон десна страна на тротоарите;
-Изградба и проширување на улиците во централното градско подрачје, ул Маршал Тито, со
висечки тротоари и ограда на р.Отиња, одобрени се средствата
- Иницијатива за намалување на сметките за вода;
Комуникација со општината:
Има добра комуникација, со цел да се подобри секојдневието на лицата со инвалидитет.
Комуникацијата е во живо, телефонски или електронски. Има високо ниво на соработка со
општината. Знаат каде да се обратат, а имаат понудено соработка за оградите кај училиштата,
дислокација на знаците и подобрување на осветлување на ул. „Џемал Бједиќ “ во населбата
Сењак.
Потребно да се промени праксата на работење на општината и очекуваат како таргет група да
бидат вклучени во донесувањето на одлуки. Пожелно е и вработување на лице/лица во
локалната самоуправа, со цел да имаат увид во решавањето на проблемите на слепите лица.
Очекуваат да бидат почесто вклучени во активностите и проектите на општината и при
соработката со странски организации и делегации, да бидат дел од средбите.
Предлог и потреби:
Предлог за звучна поддршка на веб сајтот на општината, како слепите лица би можеле да ги
слушаат најновите информации.

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

A: ул. „25 Mај“ бр. 18, Штип  T: 032 397 707, ext.
208  Е: info@mediaplus.org.mk

„МЕДИА ПЛУС“ – ШТИП

www.mediaplus.org.mk

7.Здружение на граѓани без работа ,,Светла визија ” –Штип
Област на делување: Помош за побрзо и поефикасно вработување на граѓаните без работа,
како и задоволување на други нивни интереси од економски, здравствен, научен образовновоспитен, социо-хуманитарен, стручен и друг вид карактер согласно со законот.
Размислуваат за згаснување на здружението.

8.Граѓански информативен центар ,,Спектар ”
Област на делување: Следење и имплементацијата на постоечките закони и конвенции за
човекови права. Здружението работи од 2000 год., на проекти со корупција, активности на
укажување на проблеми. Доставена иницијатива од граѓански организации до Собранието на
РСМ. Основачи се на коалиција „ Сите за правилно судење “.

9. Здружение за борба против малигни заболувања „Нов Живот“ – Штип
– Асоцијација за економски социјален развој и репродуктивно здравје
на жената
Област на делување: Иницирање на процеси и активности за рано откривање на ракот,
поддршка, залагање за правата на пациентите и застапување на жените во сите сфери,
намалување на смртноста од ракот, подобар третман и услови на лекување пациентите како и
подобрување на животот на женската популација.
Соработка со општината:
Во работа на Општината имале учествувано со свои предложени членови во Комисијата за
здравство. Реализирале проект во 2005 г. За доброто на заедницата преку опремување на
кабинет во СОУ „Јане Сандански“, каде била обезбедена помош од Јапонија, современа
опрема, микроскопи и сл.
Имаат спроведено кампања за бесплатни гинеколошки прегледи, активности за едукација и
информација за рано откривање на рак, пружање помош на лица болни од рак, имаат
отворени денови кога делат флаери и сл.

10.Здружение „Сплотени срца “
Област на делување: Деца и возрасни со посебни потреби, инвалидитет и ретки болести.
Работат на проекти за подобрување на животот на овие лица. Заедно со други здруженија во
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соработка со ЗГ „Меѓаши “, двапати учествувале во изработка на Алтернативен извештај за
правата на децата, кој се испраќа до ЕУ и Нато.
Соработка со општината:
Немаат учествувано во работа на општината, бидејќи не добиваат покани за учество. Преку
повикот на Општина Штип за проекти од ГО, набавиле специјално возило со рампа кое ги носи
лицата со посебни потреби до Центарот за дневен престој на лица со попречености, но
забележуваат дека за возилото општината 8 месеца не можела да обезбеди возач, се’ додека
јавно преку медиумите не протестирале.
Имаат направено пилот проект за изградба на Центар за рехабилитација за лица со аутизам и
невролошки состојби, имаат обезбедено финансии преку проект, но, проектот пропаднал,
бидејќи наишле на пречка за земјиштето на кое требало да се гради Центарот, што е подарок.
Од Општината се’ уште немаат одговор на барањето за обезбедување на друга локација за
изградба на објектот.
Комуникација со општината:
Со Општината немаат комуникација. Од здружението повеќе пати барале средба со
градоначалникот, но средбата не е остварена.
Знаат каде треба да се обратат во општината и кои се лица за контакт. Здружението сака
соработка и учество во работата на Општината, но сметаат дека со актуелната локална власт
тоа е тешко да се оствари.

11.Здружение на граѓани на текстилните, кожарските и чевларските
работници „ Гласен текстилец“
Област на делување: Работнички права
Мисија- Граѓани работници во текстилната, кожарската и чевларската индустрија со висока
свест, едуцирани, информирани ги уживаат своите права.
Визија- Да биде водечка организација за остварување на правата на работниците од
текстилната, кожарската и чевларската индустрија. Област на делување- заштита на човекови
права, правата на работниците.
Реализирани проекти:
-Унапредување на правата на текстилните работнички од источниот регион во РСМ;
-Преку едукација до подобрување на статусот на текстилните работнички и младите жени во
општеството;
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-Пристап до правда во источниот регион;
-Создади мрежа на знаење- препознај и пријави прекршување права;
-Организирани граѓани за организирана иднина.
Соработка со општината:
Моментално се вклучени во работата на Општинскиот кризен штаб. Претставници на
здружението имаат учествувано во работни средби за креирање на Акциони планови за 2018
год. на Локалните координативни тела за заштита од дискриминација.
Биле дел од работните средби за одредување услови кои треба да ги исполнуваат граѓанските
организации за да добијат финансии од општината. Моментално работат на проект за ЛЕС –
Локален економски социјален совет, тело кое би требало да функционира во општините.
Задоволни се од комуникацијата со општината, ги добиле сите потребни документи и
информации. Знаат каде треба да се обратат. Општината им излегувала во пресрет за
организирање на активности и сл. им одговара на барањата.
Досега имаат добиено во еден наврат помош од општината од 100.000 ден за проект.
Општината е помагател за одржување на „Текстилијада “, настан организиран од здружението.

12.Младински клуб – Штип
Област на делување- развој на заедницата преку едукација и ангажирање на младите.
Здружението работи на едукација и информација на децата и младите, ги учи на активно
граѓанство, го охрабрува волонтерство, им дава поддршка на ученичките и младинските
организации во средните и основните училишта.
Здружението, кое работи веќе 15 години, континуирано ја спроведува „Програма за
намалување на штета кај интравенските корисници на дроги “ од самото формирање. Оваа
програма опфаќа- размена на опрема, пружање медицинска помош, едукација, обука за
делување при предозирање, помош од социјален работник и сл. Освен оваа, здружението
работи и на програма за „Доброволно советување и тестирање за ХИВ “ за која има
партнерство со Министерство за здравство.
Соработка со општината:
Здружението со свој претставник учествува во Советот за млади уште од неговото формирање
во 2008 год. па досега. Потоа, во Комисија за еднакви можности и во ЛЕС-Локален економски
социјален совет. Учествува во изготвување на Акциски планови за еднакви можности, и
Локална стратегија за млади. За креирањето на локалните стратегии и политики за млади
здружението често има улога на иницијатор и активен учесник.
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Комуникација со општината:
Што се однесува до комуникацијата со Општината, комуникација секогаш има, како здружение
се редовно повикувани за учество. Забелешка има дека планираното, подготвуваното не се
имплементира, работите често се про-форма, и плановите не се реализираат на дело. Исто
забелешка има дека ако се оди по регуларен пат да се достави барање до архива и чека
одговор, тој често не се добива, мора преку познанство да се реагира, јави за да се дојде до
некоја средба или реализира активност.

13.Крводарителско хуманитарно здружение „СВЕТЛОСТ-Б” Штип
Област на делување: здравствено – хуманитарна област
Немаат учествувано во работата на Општината. Соработуваат со Институтот за крв во Скопје.
Имаат две поголеми акции 1. Донација на матични клетки за тромбоцити. 2.Трансплатациона
имунологија и имуногенетика. Преку втората се обезбедени 800 тестови, а тестираните
влегуваат во регистер за потенцијални донори. Вклучен е Источниот плански регион.
Немаат публикации.
Сметаат дека соработката со Општината може да биде многу подобра. Поднеле барање за
обезбедување просторија, компјутери и сл. но не добиле, ниту пак добиле никаква
финансиска помош. Според нивното искуство, Општината не одговара на барањата. Очекуваат
општината да покаже поголем слух за граѓанските потреби, да информира, да ги контактира и
соработува со граѓанските организации.

14.Македонски Егеј -Штип
Област на делување: Остварување на човекови права и слободи, заштита на интересите на
Македонците, заштита на културно - историското наследство, создавање на духовна, културна
и економска комуникација на Македонците протерани од Р.Грција, издавање на публикации,
реализација на заеднички проекти, организирање на средби и културно забавни активности.
Активни се како здружение, имаат канцеларија во зградата на Стара дистрибуција. Имаат
соработувано со Министерство за култура, преку издавање на списанија и книги.
Соработка со општината:
Имаат соработка со Општината и со Комисијата за култура, како помошно тело на Советот. До
сега имаат учествувано на состаноци и во работа со групи. Од страна на здружението е
понудена соработка на Општината во организирање средби со дијаспората, што е реализирано
повеќе години.
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Комуникација со општината:
Со Општината комуницирале телефонски, со писма и во живо. Недостатоци: Сметаат дека
потребна е поголема транспарентност во работата на Општината и подготвеност за соработка
со граѓанските организации.

15.Здружение на Ромите Черења- Штип
Област на делување: Социјална заштита, образование, човекови права, деца, млади, жени и
сл.
Здружението има издадено неколку публикации, кои се однесуваат за изборите, за
намалување на дискриминацијата, за правилна употреба на контрацептивни средства ...
Соработка со општината:
Претставник од здружението има учествувано во работата на Општина Штип, и тоа како член
на Совет, а бил и во составот на Комисија за еднакви можности, Комисија за социјала и
здравство. Учествувале во телото против трговија со луѓе, потоа, во подготовка на Акциски
план за Ромите за домување, а на национално ниво во Стратегијата за образование,
Национална стратегија за Ромите, Стратегија за заштита од трговија со луѓе итн.
Имааат учествувано во расправи и настани во Општината.
Комуникација со општината:
Најчесто контактираат со Општината по телефон или во живо. Се обраќаат кај тие што им се
познати.
Забележуваат на слаба комуникацијата со Општината и дека е потребна поголема финансиска
и друга поддршка за граѓанските организации.
Соработка:
Имаат понудено соработка на Општината на конкретни проекти од интерес на граѓаните и
ромската заедница. За изградбата на станови за домување потпишале меморандум со
Општината, но проектот не се реализирал. Потребно е Општината да покаже подобра
соработка, логистичка и финансиска поддршка на граѓанските организации, додека
одделението за Локален економски развој (ЛЕР) може да им помогне во подготовка на
заеднички проекти преку партнерство, изготвена програма и буџет. Од „Черења“ очекуваат
поотворена Општината за соработка, во интерес на сите граѓани.
*Дополнително организации кои ги адресираат ромските прашања се уште ЗГ „Здружение за
права на Ромите“ и Здружение на мултиетничко општество за човекови права.

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

„МЕДИА ПЛУС“ – ШТИП

A: ул. „25 Mај“ бр. 18, Штип  T: 032 397 707, ext.
208  Е: info@mediaplus.org.mk
www.mediaplus.org.mk

Во периодот 2018 – 2020 година се формираа и покажаа активност уште три организации кои
се формирани од млади – Извиднички одред „Еквинокс“ , Здружение на правници „Легал
тинк“ и NECI - Network for European Citizenship and Identity North Macedonia - NECI NMK.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Граѓанскиот сектор во Штип се сведува на неколку активни граѓански организации, кои имаат
професионално врботени во организацијата, а ангажирани се и волонтери. Значајна бројка од
организациите живеат од проекти на донатори и активни се тогаш кога работат на проекти.
Делувањето е локално, но и има мал број на организации со регионални и национални
проекти. Во неколкуте циклуси на ИПА инструментот за прекугранична соработка со Бугарија,
средства за реализирање на заеднички проекти со партнер од Бугарија, имаат и две граѓански
организации од Штип. Сепак, тој број е занемарувачки, во однос на бројот на постоечки
граѓански организации. Најголем процент на активните организациите делуваат во секторот
социјална и здравствена заштита(29%), потоа следуваат заштита на човековите права(19%),
економија(19%)локална демократија и медиуми (9%), додека најмалку активни организации
има од областа екологија и млади. Исклучок од ова е последните две години, (2019/2020), кога
беа формирани три организации кои работат со млади. (графикон 1)

Графикон 1
Соработката со Општината Штип е инцидентна, а ретко се јавува како соработник на проекти. И
покрај планирањето на средства во општинскиот буџет за проекти на граѓанскиот сектор, во
изминатите десетина години (2010 -2020), само еднаш е распишан јавен конкурс (2018) за
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доделување на средства за проекти на граѓанските организации, според утвредна
методологија. Во извештајните документи на Општината, во ставката „Трансфери кон
невладини организации“ нема јасна дистинкција меѓу финансирањето на спортските клубови и
средствата издвоени за проекти на граѓанскиот сектор. Според анализата на Фондацијата за
развој на локалната заедница (ФРЛЗ), 98% од средствата од оваа ставка се наменети за
спортските клубови, во најголем дел за ФК „Брегалница“. Не се вклучени во работењето на
телата и органите на Општината, со мали исклучоци, како што е изработката на Стратегијата за
локален економски развој и повремено во некои од акциските планови.
Недостатокот на фондови има директно влијание врз активноста и опстанокот на граѓанските
организации. Во анализараниот период од трисетина организации, седум целосно престанаа
со работа или се пасивизирани со годините во недостаток на нови проект. (графикон 2)

Графикон 2
Граѓанските организации сметаат дека им е потребно зајакнување на капацитетите, зголемен
пристап до фондовите, подобро познавање на процедурите и вештини за аплицирање,
особено за повиците генерирани од фондовите на Европската унија. Исто така и зголемување
на интересот од млади луѓе за граѓанскиот сектор, кои би ги вклучиле во нивните активности.
Препораки во делот на соработката на ГО со Општина Штип:
1.Поголема отвореност од страна на телата,органите и институциите на општината за
соработка со граѓанските организации;
2. Вклучување на експертизата на граѓанските организации и активисти во изготвувањето на
стратешките документи на општината;
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3.Повремено повикување и консултација со претставници на граѓанските организации во текот
на работењето на помошните тела на Советот (Комисиите, тела и сл.), кога ќе расправаат за
теми, кои се од областите на работење на ГО;
4.Редовни консултации околу методологијата, подготвката и други активности за доделување
на средства за ГО;
5.Поголема транспарентност и разграничување во извештаите на ставката од буџетот
„Трансфери до НВО“.

За проектот: Целта на проектот „Кажи за другите да знаат“ е подобрување на комуникацијата
меѓу граѓаните и граѓанските организации со локалната власт во Штип, како основа за
предлагање и поголемо учество во донесување на одлуките од важност на сите.
Проектот го спроведува ЗГ Медиа Плус од Штип, поддржан од Фондација Отворено општество –
Македонија (ФООМ).

