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ВОВЕД 
 
 
 
 

Мисија на ЕХО: 
 
Да се залага, помага и обезбедува услови за подобрување на социо-економскиот статус на 
граѓаните, со фокус на активното граѓанско учество во креирањето на политики и заштита 
на човековите права. 

 
ЕХО е фокусирана на унапредување на родовата рамноправност, поттикнување на 
активното граѓанство и јакнење на учеството на граѓаните во креирањето јавни политики. 

 
Цели и задачи: 

 
1. Да ја развива, подобрува и поддржува комуникацијата меѓу сите општествени фактори 
во Република Македонија, особено меѓу граѓаните и властите на сите нивоа; 
 
2. Да ја подобрува едукацијата на граѓаните во согласност со современите општествени 
потреби; 
 
3. Да ги набљудува и анализира економските, социјалните, родовите, здравствените и 
општествено-политичките процеси во земјата и да предлага мерки и превзема конкретни 
активности за нивно унапредување; 
 
4. Да се залага за активно граѓанско учество и да учествува во креирањето на политики и 
донесувањето на одлуки на локално и национално ниво; 
 
5. Да ги поддржува и афирмира процесот на децентрализација и економскиот развој и 
просперитет на Република Македонија; 
 
6. Да го поддржува и афирмира процесот за приближување на РМ кон Европската Унија; 
 
7. Да спроведува активности во насока на транспарентност, одговорност и отчетност и да се 
залага за намалување на корупцијата и подобрување на доброто владеење; 
 
8. Да се залага за здрава еколошка средина, промоција на рурален, еко и социјален 
туризам и да ги промовира културните вредности, обележја и специфики на Република 
Македонија; 
 
9. Да превзема и врши надлежности делигирани од државните органи и органите на 
единиците на Локална самоуправа; 
 
10. Да дава претходна правна помош во областите на своето делување;  
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11. Да се залага за родова еднаквост, да ја афирмира и унапредува улогата на жените во 
сите сфери на општественото живеење; 
 
12. Да промовира и едуцира за здрави стилови на живот и спроведува активности во насока 
на нивно практикување; 
 
13. Да остварува и други дејности во согласност со Законот, статутот и актите на 
здружението. 
 
 
Горенаведените цели, здружението ќе ги остварува на следниов начин: 

 
1. Организирање и реализирање на разни форми на комуникација меѓу сите 
општествените фактори; 
 
2. Организирање и спроведување на истражувања, мониторинг и анализи; 
 
3. Организирање и спроведување на обуки, работилници и други форми на едукација од 
различни области; 
 
4. Организирање и спроведување на семинари, трибини, конференции и слични 
манифестации; 
 
5. Работа со граѓани на непосреден начин; 
 
6. Спроведување на активности за унапредување, јакнење и инфраструктурен развој на 
локалните заедници и ресурси во согласност со потребите и приоритетите на граѓаните; 
 
7. Предлагање мерки до надлежните органи и институции за унапредување на политиките 
и практиките; 
 
8. Изработување и доставување на разни информативни и едукативни материјали. 

 
 

Историјат 
 

ЕХО е невладина, непартиска организација во коja граѓаните слободно се здружуваат. 
 

Здружението е самостојно во организирањето и остварувањето на своите цели и 
активности. 
 

Здружението ЕХО Eдукативно - хуманитарна организација е основана на 7 април 2003 
година по иницијатива на група граѓани со значително искуство на работа во граѓанскиот 
сектор и со огромен ентузијазам за внесување на иновативни идеи во работата на 
граѓанските асоцијации.Органите на управување и раководење на ЕХО вклучуваат: 



5 
 

 
- Собрание на здружението, 
- Извршен одбор и 
- Претседател на здружението. 
 

Активностите на ЕХО пред сè се насочени кон јавните и државните институции и 
органи на централно и на локално ниво, бизнисмените и нивните асоцијации, кон 
невладините организации, како и кон граѓаните на локално и на централно ниво како 
крајни корисници на делувањето на организацијата. 
 

ЕХО досега има спроведено над триесет проекти, во рамките на кои има изработено 
и предложено неколку стотини конкретни предлози и препораки за унапредување на 
регулативата и практиката во насока на потранспарентно, поотчетно и поодговорно 
работење на централната власт и на локалните власти и унапредување и прилагодување 
на локалните и национални политики. 

 
ЕХО веќе петнаесет години континуирано работи на овозможување на бесплатна 

правна помош на жртвите на семејно насилство, што е една многу специфична целна 
група, чии права и интереси организацијата ги заштитува и унапредува преку 
функционирање на канцеларија за бесплатна правна помош и преку активно вклучување 
на организацијата во креирањето и унапредувањето на социјалната заштита и правната 
регулатива. Од 2013 година ЕХО е овластено здружение за давање бесплатна правна 
помош и е впишано во Регистарот на здруженија на граѓани за претходна правна помош 
при Министерството за правда на Република Македонија. 

 
Имајќи ја во предвид корелацијата помеѓу социјалниот и економскиот статус на 

граѓаните и нивното меѓусебно влијание, во последните години ЕХО го насочува своето 
делување и во областа на економското јакнење, базично преку предлагање на 
соодветни интервенции во економските политики и разни видови на поддршка на 
малите и микро претпријатија со цел да се зголеми и унапреди нивната конкурентност 
во националната економија. 

 
ЕХО обезбедува одржување на својата примарна мисија во смисла на ефикасно 

остварување на правата на граѓаните, еднаков третман за сите и се фокусира и 
продолжува со својата посветеност на вклучување во креирање на политиките кои се во 
интерес на нашите целни групи. 
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СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ВО ТЕК НА 2018 г. 

 

Во текот на 2018 година ЕХО работеше на спроведување на активности, пред сé, во рамките 

на следните проекти: 

 

 “Примена на модел за интегративен пристап на неопходните услуги за жени и 

девојки жртви на насилство“. Проектот e во рамките на регионалната програма на 

UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и 

Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската 

Унија; 

 

 “Пристап до правда во Македонија“,финансиски поддржан од ФООМ; 

 

 “Водство на визионери за креирање бранови на промена за родова еднаквост“, 

финансиски поддржан од шведската фондација Kvinna till Kvinna;  

 

 “Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на 

добро управување”, во партнерство со Центар за управување со промени од Скопје, 

а финансиски поддржан од Европската Унија;  

 

 “Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки”, во 

партнерство со Центарот за граѓански комуникации и Фондацијата Фокус, а 

финансиски поддржан од Европската Унија. 

 
 “Чувар(к)и на јавно ќесе за родово одговорен буџет“, активност која се 

спроведуваше во рамките на проектот „Промоција на родово одговорни политики 

во Југоисточна Европа и Република Молдавија (2013-2016)„ на UN Women 

финансиран од Австриската Развојна Агенција и Швајцарската агенција за 

соработка и развој. 

 

 

Проект - “Примена на модел за интегративен пристап на неопходните услуги за жени и 

девојки жртви на насилство“ 

 

Главната цел на проектот е да воведе, да воспостави, да промовира и да стави во функциjа 

модел за интегриран пристап нa  генералните и  специјализирани  услуги  за поддршка  и 

заштита на жените и девојките кои преживеале насилство, вклучително и семејно 

насилство, притоа следејќи ги стандардите зацртани во CEDAW,  Истанбулската конвенција и 

глобалните стандарди и упатства ОН за неопходните  услуги. 
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Во рамките на овој проект во 2018 година беа спроведени следните активности: 
 

 Воспоставени два Координативни центри за интегративен пристап за заштита на 
жените и девојките жртви на насилство, во општините Штип и Струмица; 

 Одржани две иницијални средби во општините Штип и Струмица на кои се 
промовирани двата Мултисекторски тимови на заедницата (МТЗ) за ефикасна 
заштита на жени и девојки од секаков вид на насилство, составени од претставници 
на давателите на општи и специјализирани услуги за жени и девојки жртви на 
насилство; 

 Реализирано мапирање на давателите на услуги за жени и девојки жртви на 
насилство во општините Штип и Струмица; 

 Одржана панел дискусија во Струмица на тема „Интегративен пристап на пакетот 
есенцијални услуги за жени жртви на насилство – Состојба, предизвици и 
очекувања“, на која беа презентирање на резултатите од мапирањето на давателите 
на услуги за жени и девојки жртви на насилство во општините Штип и Струмица; 

 Одржана дводневна обука на членовите на МТЗ на тема “Истанбулска конвенција и 
Пакет на неопходни услуги за жени жртви на насилство –Значење, предизвици и 
препораки за имплементација“; 

 Одржана тридневна работилница со членовите на МТЗ на тема „Подготовка на 
модел за интегративен придстап на неопходните услуги за жени - жртви на 
насилство“; 

 Одржана првата дводневна работилница од серијата обуки наменети за јакнење на 
капацитетите на мрежа на организации кои даваат услуги на жени и девојки – жртви 
на насилство; 

 Преведени шест модули во рамки на Пакетот на неопходни услуги за жени и девојки 
изложени на насилство; 

 Подготвени информативни флаери за услугите на двата Координативни центри и 
МТЗ; 

 Подготвена нацрт-верзија на моделот за интегриран пристап на пакетот на 
неопходни услуги за жени и девојки – жртви на насилство; 

 Направени измени во електронското евидентирање на податоци за случаи на 
родово-базирано насилство; 

 Континуирано обезбедување на неопходни услуги преку моделот за интегриран 
пристап до неопходните услуги за жени и девојки – жртви на насилство; 

 Реализиран награден конкурс за креативни фотографии, илустации и видеа на теми 
поврзани со спречување на насилството врз жените и девојките; 

 Состаноци со МСТ при координативните центри во Штип и Струмица. 
 

 
 
Проект - “Пристап до правда во Македонија“ 
 
Општа цел нa проектот е да се придонесе кон подобрување на системот за заштита на 
човековите права во земјата преку зголемување на информираноста и знаењето на 
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граѓаните за бесплатната правна помош и прилагодување на овластените здруженија, како 
едни од релевантните чинители, кон новините во системот на бесплатна правна помош. 
 
Во рамките на овој проект во 2018 година беа спроведени следните активности: 
 

 Континуирано обрзбедување на бесплатна правна помош на граѓани кои побарале 
помош во ЕХО; 

 Обезбедување на бесплатна правна помош за поднесување на тужби за 
покренување на управен спор пред Управниот суд, за одбиени баратели на БПП или 
при молчење на администрацијата; 

 Организирани 4 сесии за правно описменување на граѓаните на теми од областа на 
заштитата на жртви на семејно насилство; 

 Уредување на Фејсбук страната  на здружението со написи за БПП, детектирани 
недостатоци и објаснувања за најчестите правни  проблеми за кои граѓаните бараат 
БПП; 

 Креирање на две информативни видеа за правото и постапката за остваување на 
БПП; 

 Кампања на социјалните мрежи за зголемување на информираноста на јавноста  со 
двете кратки видеа и информативни содржини; 

 Прес конференција за регионалните, локални и национални медиуми за новините 
во системот за БПП; 

 Учество на проектната координаторка во отворена за гледачите емисија на 
регионален медиум – ТВ Стар, “Што миси народот?„; 

 Континуиран процес на интензивирана електронска соработка, комуникација и 
координација, за ревидирање на постоечките Стандарди и правила за здруженијата 
кои обезбедуваат претходна правна помош и подготовка на user-friendly Упатство за 
барателите на БПП; 

 Три координативни средби со партнерски организации во рамки на мрежата 
овластени здруженија за БПП. 

 
 
Проект - “Водство на визионери за креирање бранови на промена за родова еднаквост“ 
 
Општа цел на проектот е придонесување кон националните политики за усогласување на 
македонското законодавство во областа на заштита од родово-базирано насилство со 
стандардите поставени во Истанбулската конвенција, јакнење на капацитетите на 
членовите на Мултисекторските тимови на заедницата за ефикасна заштита на жени и 
девојки од секаков вид на насилство, како и унапредување на финансиската одржливост на 
организацијата. 
 
Во рамките на овој проект во 2018 година беа спроведени следните активности: 
 

 Одржана тридневна работилница за јакнење на капацитетите за родова 
сензибилизација на членовите на Мултисекторските тимови на заедницата за 
ефикасна заштита на жени и девојки од секаков вид на насилство; 
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 Еднодневна работилница со членовите на МТЗ за подготовка на документ за јавна 
политика и препораки за унапредување на легислативата од областа на заштитата 
од насилство врз жени; 

 Студиска посета за размена на искуства на 4 организации и институции во Белград, 
Република Србија; 

 Одржани три фитнес капови со Фем Ток сесии за поддршка на жени визионерки за 
креирање на бранови на промени во рамки на Програмата за самоодржливост; 

  Подготвени и дистрибуирани промотивни материјали 

 Континуирана промоција на социјалните мрежи на организациската програма за 
самоодржливост “Зајакнување на жните преку споретски активности“. 

 
Проект - “Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на 
вредности на добро управување “ 
 
 
Проектот се фокусира на поставување на воспоставување стандарди за добро управување 
во единиците на локалната самоурпава, прилагодувајќи ги Начелата на јавната 
администрација, поставени како одредници од СИГМА. Стандардите за добро управување 
се користат од локални граѓански организации за следење на работата на локалните 
самоуправи, изработка на истражувања, отворање дијалог за презентирање на наодите од 
истражувањата и предлагање препораки за подобрување на работата на општините. 
 
Главна цел е поставување на функционална мрежа на граѓански организации во неколку 
региони во Македонија која ќе послужи во процесот на мониторинг и евалуација на 
локалните самоуправи на еден стандардизиран начин што ќе има посилен ефект врз 
администрацијата на локалните самоуправи, а и на политиките на централно и национално 
ниво. Локалните самоуправи да имаат единствена листа на стандарди за повеќе области 
кои ќе ги следат заради обезбедување на подобри услуги кон граѓаните, поголема 
транспарентност и ефикасност во управувањето. 
 
Во рамките на овој проект во 2018 година беа спроведени следните активности: 
 

 Мониторинг за стандардите за добро управување во единиците на локалната 

самоуправа: 

- Развој и координација на политиките и стратегиите; 

- Јавна служба и управување со човечките ресурси; 

- Транспарентност и отчетност; 

- Обезбедување услуги; 

- Управување со општинските финансии. 

 Следењето беше реализирано преку: добиените податоци од барањата за слободен 

пристап до информации од јавен карактер; објавените информации на веб страниците на 

општините и од увидот на терен на работата на шалтерите на општините. Во следењето беа 

опфатени општините: Штип, Кочани, Пробиштип, Чешиново – Облешево и општина 

Карбинци. 
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 Подготвени се пет квартални извештаи за следење на единиците на локалната 

самоуправа. 

 

Проект - “Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки” 

 

Цел на проектот е да се оцени нивото на транспарентност, отчетност и интегритет при 

спроведувањето на јавните набавки од страна на општините од Вардарскиот плански  

регион, преку истражувања за оценка на транспарентноста, отчетноста и интегритетот во 

спроведувањето на јавните набавки на сите општини од Вардарско планскиот  регион за 

2017 и 2018 година, како и запознавање на локалната заедница со состојбитите со јавните 

набавки заради унапредување на истите.  

Крајна цел на проектот е проценка на состојбата и подобрување на целокупниот процес 

на јавните набавки на локално ниво, односно пошироко од процедурите опфатени во 

законската регулатива. 

Временски период за реализација : јули 2018 – ноември 2019. 

 

Реализирани активности: 

 

 Собрани и обработени податоци за нивото на транспарентност, отчетност и 

интегритет при спроведувањето на јавните набавки за 2017 година во институциите 

во општините од Вардарскиот плански регион; 

 Прибраните податоци класирани и впишани во соодветни матрици за натамошна 

обработка за потребите на донаторот на проектот, внесени во база на податоци; 

 Изготвена анализа на прибраните податоци за транспарентноста, отчетноста и 

интегритетот на локалните институции (општините) при трошењето на пари преку 

јавните набавки; 

 Подготовка на настан за презентација на добиените резултати од истражувањето. 

 

 

Проект - “Чувар(к)и на јавно ќесе за родово одговорен буџет” 

 

Активноста се спроведуваше во рамките на проектот „Промоција на родово одговорни 

политики во Југоисточна Европа и Република Молдавија на UN Women финансиран од 

Австриската Развојна Агенција и Швајцарската агенција за соработка и развој. 

 

Во рамките на овој проект во 2018 година беа спроведени следните активности: 

 

• Мониторинг на ЕЛС за примена на РОБ при креирање на локалните политики во 

Општинa Штип; 

• Мониторинг на буџетoт на општина Штип; 
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• Подготовка на анализа за практиките на општините; 

• Препораки за унапредување на работата на ЕЛС; 

• Подготовка на анализа „Родово одговорно буџетирање за поддршка на интегративен 

пристап на неопходните услуги за жени и девојки – жртви на насилство“ за општина Штип. 

 

 

 

 

ПОЗНАЧАЈНИ ПОСТИГНУВАЊА 

 

 Здружението ЕХО и понатаму е здружение овластено за бесплатна претходна 

правна помош и впишано во Регистарот на здруженија на граѓани за претходна 

правна помош; 

 Обезбедена е бесплатна правна помош во вкупно 205 случаи, во следните 

области: во 43 случаи од областа заштита на жртви на СН, во 27 случаи од областа 

работни односи, во 21 случај од областа на имотно-правните проблеми, во 21 

случај од областа на заштита на деца, во 19 случаи од областа на социјална 

заштита - социјално осигурување и ПИО, во 9 случаи од областа на заштита на 

жртви на казниви дела и во 65 случаи од области надвор од таксативно 

наброените во законот за БПП; 

 Дадена БПП при комплетирање на 10 барања до Министерството за правда, од 

кои одобрени 5, одбиени 3 и 2 во тек; 

 Обезбедена БПП на баратели помош во поднесување на 3 управни тужби во 

случај на одбиени барањеа или молчење на администрацијата; 

 Одржани 4 сесии за правно описменување на граѓани , на кои беа присутни 

вкупно 65 посетители. 

 Креирани две информативни видеа за БПП и споделувани на социјалните мрежи 

на ЕХО и ФБ страната Пристап до правда, како и на  You tube каналот на ЕХО каде 

имаат 453 прегледи. Споделувани се и на ФБ страната на ЕХО, на Пристап до 

правда, на социјалните мрежи на партнерските здруженија,  како од страна на 

членовите и поддржувачите на ЕХО. Вкупно досегнати 11.416 корисници на 

социјалните мрежи, 38 ангажмани, 106 реакции и 446 кликнувања. 

 Одржана една прес-конференција за локални, регионални и национални 

медиуми за новините во системот за ББП; 

 Континуирана информациска и едукациска кампања на социјалните мрежи за 

промоција на правото на БПП, преку објавени 15 содржини на Фејсбук страната 

на ЕХО и 10 на Пристап до правда. Вкупно досегнати 27.485 корисници на ФБ, со 

950 реакции и 1954 ангажмани. 

 Информирана пошироката јавност за актуелностите околу новиот предлог-закон 
за БПП, преку гостување во отворената емисија на регионалната ТВ Стар “Што 
мисли народот?“. 
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 Ревидирани Стандарди и правила за здруженијата кои обезбедуваат претходна 
правна помош и подготвени  citizen-friendly Упатство за барателите на БПП. 

 
 Мониторирани се општините: Штип, Кочани, Пробиштип, Чешиново – Облешево и 

општина Карбинци, за обезбедувањето на услуги согласно начелата на јавната 
администрација, поставени како одредници од СИГМА стандардите; 

 Подготвени се пет квартални извештаи за следење на единиците на локалната 
самоуправа; 

 Дадени се препораки за унапредување на работата на ЕЛС. 
 Подготовена е анализа „Родово одговорно буџетирање за поддршка на 

интегративен пристап на неопходните услуги за жени и девојки – жртви на 
насилство“ за општина Штип. 

 Воспоставени два Координативни центри за интегративен пристап за заштита на 
жените и девојките жртви на насилство, во општините Штип и Струмица; 

 Одржани две иницијални средби во општините Штип и Струмица на кои се 
промовирани двата Мултисекторски тимови на заедницата (МТЗ) за ефикасна 
заштита на жени и девојки од секаков вид на насилство, составени од 
претставници на давателите на општи и специјализирани услуги за жени и 
девојки жртви на насилство; 

 Реализирано мапирање на давателите на услуги за жени и девојки жртви на 
насилство во општините Штип и Струмица; 

 Подготвен Извештај од мапирање на давателите на услуги за жени и девојки 
жртви на насилство во општините Штип и Струмица 

 Одржана панел дискусија во Струмица на тема „Интегративен пристап на пакетот 
есенцијални услуги за жени жртви на насилство – Состојба, предизвици и 
очекувања“, на која беа презентирање на резултатите од мапирањето на 
давателите на услуги за жени и девојки жртви на насилство во општините Штип и 
Струмица; 

 Обучени членовите на МТЗ на тема “Истанбулска конвенција и Пакет на 
неопходни услуги за жени жртви на насилство –Значење, предизвици и 
препораки за имплементација“; 

 Одржана тридневна работилница со членовите на МТЗ на тема „Подготовка на 
модел за интегративен придстап на неопходните услуги за жени - жртви на 
насилство“; 

 Подготвена нацрт-верзија на моделот за интегриран пристап на пакетот на 
неопходни услуги за жени и девојки – жртви на насилство; 

 Обучени 6 граѓански организации од мрежа на организации кои даваат услуги на 
жени и девојки – жртви на насилство за Пакетот неопходни услуги за жени жртви 
на насилство; 

 Преведени шест модули во рамки на Пакетот на неопходни услуги за жени и 
девојки изложени на насилство; 

 Дистрибуирани информативни флаери за услугите на двата Координативни 
центри и МТЗ; 

 Унапредување во електронското евидентирање на податоци за случаи на родово-
базирано насилство; 
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 Континуирано обезбедување на неопходни услуги преку моделот за интегриран 
пристап до неопходните услуги за жени и девојки – жртви на насилство во 121 
случај на родово-базирано насилство; 

 Одбрани три наградени видеа на теми поврзани со спречување на насилството 
врз жените и девојките. 

 Обезбедено 21 адвокатски застапувања на жсртви на родово-базирано насилство; 
 Членови на ЕХО учествуваа на четири меѓународни конференции во земјава и во 

странство; 
 Член на ЕХО зеде учество на петдневен курс за правно зајакнување во 

Будимпешта, Република Унгарија; 
 ЕХО стана член на Намати мрежата на организации; 
 Зајакнати капацитетите за родова сензибилизација на членовите на двата 

Мултисекторски тимови на заедницата за ефикасна заштита на жени и девојки 
од секаков вид на насилство; 

 Подготвен документ за јавна политика и препораки за унапредување на 
легислативата од областа на заштитата од насилство врз жени; 

 Студиска посета за размена на искуства на 4 организации и институции во 
Белград, Република Србија; 

 Зајакнати дваесет учесници на одржани три фитнес кампови со Фем Ток сесии за 
поддршка на жени визионерки за креирање на бранови на промени во рамки на 
Програмата за самоодржливост; 

 Подготвени и дистрибуирани промотивни материјали 
 Континуирана промоција на социјалните мрежи на организациската програма за 

самоодржливост “Зајакнување на жните преку споретски активности“. 
 Изготвена анализа на прибраните податоци за транспарентноста, отчетноста и 

интегритетот на локалните институции (општините) при трошењето на пари преку 
јавните набавки; 

 Подготовка на настан за презентација на добиените резултати од истражувањето. 
 

 


