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Предговор  
Овој извештај го опишува работењето на НРЦ за изминатата 2021 година. Во 

извештајот ќе можете да најдете податоци и инфомрации за сите спроведени 

активности и постигнати резултати за 2021год кои го отсликуваат континуиранто 

работење на НРЦ.  

 

 

Вовед од Извршен Директор  
 

Почитувани, 

 

Изминатата 2021 година беше една од најтешките години за работа и беше голем 

предизвик за мене лично меѓутоа и за тимот на НРЦ за да се опстане и да се продолжи со 

полна пареа да работи и да ги застапува правата на најзагрозените лица. Изминатите 

години беа добра основа која не научи да прераснеме во организација која 

неприкосновено работи и ги застапува правата на Ромите.   

Националниот ромски центар Куманово во своето 18 годишно работење има 

спроведувано активности за подобрување на положбата во општеството на Ромите и 

другите ранливи категории граѓани. Испорачуваните услуги се однесуваат на пристап до 

правда, здравствена заштита и образование, поголема инклузија на пазарот на трудот и 

вработливоста, како и подобри услови за домување. 

Основана во 2005 година НРЦ  прерасна во една од водечките организации во државата 

кои се залагаат за унапредување и заштита на правата на Ромите и на останатите ранливи 

категории на граѓани, активно придонесувајќи за подобрување на животните услови. 

Како и досега тимот на НРЦ продолжува со активности и ќе работи на прашања кои  

сериозно влијаат на севкупниот опстанок и нормално живеење во Северна Македонија, 

регионот и Европа на сите граѓани со посебен осврт на Ромите. 

 

Со благодарност,  

Ашмет Елезовски 

Извршен директор 

 

 

 



 
 

3 
Годишен извештај НРЦ 2021 

 

СОДРЖИНА 

 

Предговор________________________________________________________2 

Вовед од Извршен Директор ЗНРЦ ___________________________________2 

Кратки инфорамции за НРЦ _________________________________________4 

Организациска структура ___________________________________________5 

Проекти и резултати _______________________________________________7 

Независен ревизорски извештај_____________________________________12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
Годишен извештај НРЦ 2021 

Кратки инфомрации за Национален Ромски Центар  

 

Посветено работејќи со тим од  5 вработени и воспоставената мрежа на соработници НРЦ 

континуирано работи на надградба на својата мисија и дефинирање на стратешки 

приоритети за наредниот период. 

 

Мисија 

НРЦ е организација која го поддржува прогресивното исполнување на правата и 

обврските на своите конституенти преку нивно зајакнување и активно вклучување, 

користејќи пристап заснован на човекови права и застапување базирано на докази 

 

Визија 

НРЦ е препознатлива организација која успешно придонесува за развивање на одржливо 

и правично општество, намалување на стапката на сиромаштија и остварување на 

основните човекови права и обврски 

Највисоко тело за одлучување во НРЦ е Собранието кое се состанува на годишно 

ниво. Собранието ја донесува годишната програма за работа и го одобрува годишниот 

наративен и финансиски извештај од претходната година. Следен во хиерархијата е 

Управниот одбор (УО) на НРЦ, составен од пет члена кои го следат раководењето со  

организацијата и исполнувањето на нејзините стратешки цели. УО го одобрува 

стратешкиот план на НРЦ и одржува редовна комуникација и со извршната канцеларија 

т.е. извршниот директор, и во своите редови.  

За успешно исполнување на својата мисија и визија, НРЦ делува во согласност со следните 

вредности и принципи кои ги споделуваат и вработените и членовите на одборот: 

▪ Јакнење на капацитетите и правичната застапеност на немоќните, сиромашните и 

дискриминирани луѓе, без разлика на нивната етничка, религија или пол и сл. 

▪ Влијание врз политиките и процесите на одлучување за подобра иднина и 

обезбедување пристап до правото на секого; 

▪ Заемна почит и соработка со нашите гласачи за да се постигне заемна корист 

резултати; 

▪ Различноста значи моќ и сила што не зближува. 
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Принципите на НРЦ се: 

▪ Недискриминација и еднакви можности 

▪ Родова еднаквост 

▪ Социјална инклузија 

▪ Градење на капацитети 

▪ Пристап заснован на човекови права 

▪ Застапување засновано на докази 

▪ Транспарентност и отчетност 

▪ Соработка и вмрежување 

 

Со цел да се постават релевантни стратешки определби, НРЦ комбинира широк спектар 

на методи за навремена проценка на потребите на Ромите и другите ранливи категории 

граѓани. Овој пристапот првенствено се заснова на долгогодишно искуство, како и на 

стручноста во водењето детална анализа и проценка на потребите. 

 

 

За адекватно да одговори на идентификуваните проблеми, НРЦ работи на следниве 

стратешки приоритети: 

▪ Пристап до правда и владеење на правото 

▪ Пристап до висококвалитетни здравствени услуги и установи 

▪ Соодветни услови за живот 

▪ Вработување, социјално претприемништво и доживотно учење 
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Организациската структура на НРЦ е прикажана на следниот органограм: 
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ПРОЕКТИ И РЕЗУЛТАТИ ЗА 2021 год. 

 

Име на проект: „Кампања за превенција на насилство врз жени и семејно насилство во 

ромските заедници”  

Период на имплементација: 21.07.2021 – 21.01.2023 

Донатор: финансиран од UN Women преку Регионалната програма на Европската Унија и 

UN Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: 

Имплементирање на норми промена на ставови”  

Буџет: 85.021 USD 

Локација: се имплементира во 5 општини: Куманово, Кочани, Кичево, Прилеп и Штип 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Подготвени промотивни материјали за Кампања на  македонски и  ромски јазик 

 Одржани 2 он-лајн обуки за теренски консултанти за ефективна комуникација и 

користење на zoom платформата.  

 Зајакната свест на 394 граѓани Роми ( мажи, жени, девојки  и момчиња) со 425 

посети од врата до врата во 5 општини 

 Одржани 6 дијалог состаноци со 83 учесници мажи, жени, девојчиња и момчиња 

од ромските заедници во 5 општини Куманово, Кочани, Кичево, Штип Прилеп 

 Организирани 5 сесии за правно советување за 38 жени и девојки Ромки од 5 

општини 

 Обезбедена правна помош во случаи на родово базирано и семејно насилство врз 

жени и девојки 
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Име на проект : Пристап до правда во Македонија 

Период на имплементација: јануари 2020 – јануари 2021 година  

Донатор: ФИООМ  

Буџет: 8.000 УСД 

Локација: Куманово 

РЕЗУЛТАТИ: 

• Обезбедување бесплатна правна помош на граѓаните на територијата на град 

Куманово 

• Општи правни информации, 

• Почетен правен совет за правото на користење правна помош,  

• Помош при пополнување обрасци и обрасци вкупно  

• Правна помош при пополнување на барање за бесплатна правна помош 

• Поднесени барања за бесплатна правна помош до Министерството за правда, 

поддрачно одделение Куманово. 
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Име на проектот: Организациски развој на НРЦ и подобрени способности за вработување 

и претприемништво кај Ромите, особено кај жените и младите 

Донатор: We Effect 

Период на имплементација:  мај 2021 – декември 2021 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Организациско зајакнување  

 Помош за вработување, социјалнo претприемништво и правна помош 

 Подготвка на истражување и мапирање 

 Средби со Роми и компании во полето на вработување 
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Име на проект: Подршка за социјалнa инклузија на млади Рома преку неформално 

образовање втор дел Еразмус плус 

 

Донатор: Европска комисија Брисел Белгија 

Пeриод на имплементација: Октомври  2019-  Ноември 2021 

Буџет: ИРКА Албанија,ЗНРЦ Северна Македонија,Академика  Бугарија   136,000 ЕВРА 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Размена на искуства ,  

 дополнително едуцирање на млади,  

 зајакнување на  капацитетите и знаењата на младите со завршено средно 

образование и високо образование од земјите Албанија , Северна Македонија и 

Бугарија.  
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Име на проект: Мое здравје мое право – Продолжуваме (Унапредување на здравјето на 
Ромите) 
 
Донатор: ФООМ 
 
Период на имплементација:   01.06.2020 - 31.10.2021 
 
Буџет: 25.000 УСД 
 
РЕЗУЛТАТИ: 
 

 Онлајн работилници за подигање на свеста, информирање и едуцирање на млади 
девојки и момчиња за сексуално и репродуктивно здравје  

 информирање на 60 млади девојки и момчиња на возраст од 17-35 години од 
областа на сексуалното и репродуктивно здравје 

 Продуциран и испечатен памфлет за бесплатни правни совети и помош во тираж од 
150 примероци. 

 најмалку 200 бесплатни и совети и правна помош на 200 граѓани за  Здравствените 
права и социјалните права, и зајакнати самите да се застапуваат за нивните 
здравствени права пред институциите 

 Продуцирани и испечатени најмалку 3 брошури за 3 здравствени протоколи во 
вкупно 450 примероци 

 Информирани најмалку 300 граѓани од ромската заедница во општина Куманово за 
3 протоколи од Министерството за здравство за заштита при пандемија кај 
Ромската заедница а кои се во тесна врска со користењето на здравствените права. 

 Снимено и продуцирано едно кратко едукативно видео за информирање за 
заштита на здравјето при услови на пандемија. 
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Здружение Национален Ромски Центар 

 

 

 
 

Скратено име: НРЦ 
Град: Куманово 

Адреса: ул. Доне Божинов 11/5, Куманово 
Телефон: +389 31 427 558, +389 76 258 595 

Електронска пошта : info@nationalromacentrum.org 
Веб сајт : http://www.nationalromacentrum.org 

 

Годишниот извештај за 2021 е подготвен од тимот на НРЦ 

За сите реализирани и спроведени активности и проекти можете да се информирате на 

нашата веб страна : http://www.nationalromacentrum.org  

Facebook:  National Roma Centrum 

mailto:info@nationalromacentrum.org
http://www.nationalromacentrum.org/
http://www.nationalromacentrum.org/

