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“Ајде да го смениме светот. Да подариме надеж!“
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ВОВЕДНО ИЗЛАГАЊЕ

 Наше огромно задоволство е да ги 
споделиме со вас информациите за 
реализираните активности и проекти во 2020 
година. Во овој годишен извештај на 
здружението Центар за социјални иницијативи 
НАДЕЖ од Скопје се сумирани сите значајни резултати што ја одбележаа 
работата на Ц.С.И. НАДЕЖ оваа година. Продолживме да го охрабруваме 
понатамошниот развој на индивидуалните и заедничките вредности и се 
обидовме да ја подобриме социо-економската интеграција на социјално 
загрозените лица со посебен фокус на Ромите, преку образовна поддршка, 
помош во остварувањето на социјалните права, родовата еднаквост, 
вработувањето и унапредување на заедничкиот соживот. Во нашата акција, 
нашите активности ги насочивме кон имплементација на современи начини 
на функционирање и делување кои придонесуваат за побрза и посоодветна 
помош на ранливите категории на луѓе.
 Оваа година се соочивме со бројни предизвици поради сегашната 
состојба со пандемијата Ковид-19. Целните групи со кои работиме беа 
особено погодени од оваа состојба, а тоа за нас како организација значеше 
вложување дополнителни напори за изнаоѓање нови начини и дополнителни 
ресурси за да можеме да ги задоволиме потребите на ранливите категории со 
кои работиме. Еден од најголемите предизвици беше обезбедување услови за 
постојан развој и финансиска одржливост на организацијата. Сите наши 
активности ги прилагодивме на условите за работа за време на тековната 
пандемија, следејќи ги сите пропишани правила и препораки за работа во 
такви услови, како и потребите и интересите на целните групи, истовремено 
настојувајќи да ги имплементираме стратешките цели.
 Здружението Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ претежно 
работи на територијата на општина Шуто Оризари.
 Претседателот на организацијата, заедно со членовите на Управниот и 
Надзорниот одбор, постојано се вклучени во донесувањето одлуки, кои се 
клучни за нормалното функционирање на организацијата.
 Во текот на 2020 година работевме на реализација на активности на 3 
проекти.
Како организација која директно се грижи за ранливите групи и жени, во 
текот на 2020 година најмалку 305 лица беа директно вклучени и добија 
услуги во рамките на нашите програми, од кои 120 деца добија едукативна 
поддршка во нашиот Образовен центар за предучилишно и училишно 
образование; 10 претставници на НВО, волонтери и активисти беа зајакнати 
со знаење и вештини за промовирање на избирачко право на жените; 100 
жени беа зајакнати со знаење и информации поврзани со правата на глас; 15 
Ромки добија дополнителна обука и беа зајакнати со вештини за развој на 
претприемништво; 60 семејства повратници добија интегриран пакет услуги 
за олеснување на нивниот процес на реинтеграција во нашата земја.
 За сите вработени и волонтери на ЦСИ НАДЕЖ, 2020 година беше 
година исполнета со бројни предизвици, најмногу заради сегашната 
пандемија, но и година со голем успех што долго ќе ја паметиме. 
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Им благодариме за посветеноста и работата. Исто така, би сакале да им се 
заблагодариме на сите наши соработници, партнери, донатори и пријатели за 
придонесот и довербата во нас.
       
       Клара Мишел Илиева,
       Претседател на Ц.С.И. НАДЕЖ
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Лична Карта на Ц.С.И. НАДЕЖ

ВИЗИЈА
Развиено демократско општество на еднакви можности каде што се почитуваат 

човековите права и граѓаните се социјално активни и високо толерантни кон 
различноста.

МИСИЈА
Ц.С.И.НАДЕЖ е невладина организација која работи за социо-економска 

интеграција на социјално загрозени лица, со фокус на Ромите и младите, преку 
едукативна поддршка, помош во остварувањето на социјалните права и 

унапредување на заедничкото живеење.

НАШИ ВРЕДНОСТИ:
Социјална правда

Еднакви образовни можности
Учество на младите
Родова еднаквост

Зајакнување
Еднаквост

Стратешки приоритети и цели

1. Подобрување на пристапот до формалното образование за децата Роми, 
преку зголемување на бројот на деца Роми кои завршуваат основно училиште 
и помагајќи им да го подобрат нивниот целокупен успех во училиште.
• Зголемување на ангажманот на децата Роми во предучилишно образование.
• Зголемување на свеста на родителите Роми за важноста на образованието за 
нивните деца.
• Зголемување на бројот на деца Роми кои успешно завршуваат основно училиште и 
нивно помагање да го подобрат целокупниот успех во училиште.
2. Зголемување на социјалната одговорност на младите преку нивно 
ангажирање во неформално образование и во невладиниот сектор.
• Вклучување на младите во неформални образовни активности.
• Изложување на младите на можности за пракса и вклучување во младинскиот 
сектор.
• Зголемување на довербата помеѓу младите од различна позадина.
3. Придонес кон намалување на бројот на баратели на азил.
• Информирање на граѓаните Роми за негативните последици од барањето азил од 
економски причини.
• Зголемување на бројот на баратели на азил во процесот на реинтеграција.
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ШТО РАБОТИМЕ

1. Поддршка за трајно враќање и реинтеграција на ромските семејства во 
Република Македонија

Добро е насекаде - но 
никаде не е како дома - 
најдобро!

2. Обезбедување дополнителна квалификација за жени Ромки и поставување 
основа за нивно ангажирање во социјално претпријатие-салон за убавина во 
Шуто Оризари

Секоја Ромка сака, може и треба да биде квалификувана и економски 
силна, социјално вклучена, независна, активна и рамноправна 
граѓанка во нашето општество!

3. Одлуката е ваша- вашиот глас е вашето право!

Секоја жена треба да одлучи 
за својот глас, без влијанија и 
притисоци!
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 „Поддршка за одржливо враќање и реинтеграција на 
семејствата Роми во Република Северна Македонија vol. 3

 Главната цел на проектот е да се олесни интеграцијата на ромските 
семејства-повратници на пазарот на трудот преку подобрување на нивниот 
потенцијал за вработување и создавање на одржливо вклучување и задржување на 
нивните деца во образовниот систем во општината Шуто Оризари.

Активности

1. Програма за предучилишна возраст

 Ние спроведуваме програма за предучилишна возраст заснована на 
Стандарди за ран детски развој во Македонија, подготвувајќи 40 деца за добар 
почеток во основно училиште. Нашата цел е да го зголемиме потенцијалот за учење 
на секое дете преку стимулирање на интелектуалниот раст, градење самодоверба и 
развој на социјални вештини што ќе ги носат во зрелоста. Децата ја посетуваат 
предучилишната програма 5 дена во неделата по 3 часа на ден.

2. Програма за школски деца

 Едукативниот центар Надеж е место каде децата ја добиваат потребната 
помош и поддршка за своето образование, како и место каде што имаат можност да 
го поминат своето слободно време квалитетно, дружејќи се меѓусебно,и 
споделувајќи искуства. Оваа компонента на Проектот го поддржува процесот на 
учење на 80 деца од прво до деветто одделение за да се осигура дека тие ќе ги 
постигнат посакуваните резултати од учењето преку надополнување на празнините 
во знаењето настанато за време на нивниот престој во странство и во согласност со 
националните наставни програми.

Наративен извештај ЦСИ Надеж 2020
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3. Социјална работа со Ромските семејства- Повратници
 
 Во текот на целиот проект, искусен социјален работник работи со 60-те 
семејства. Целната група е комбинација на нови семејства повратници и семејства 
повратници кои веќе добиле, но сепак им е потребна поддршка. Социјалниот 
работник работи и индивидуално и групно, во зависност од семејните потреби и 
проблеми. Разговори со членови на семејството во насока на откривање на 
проблемите што се случуваат во семејството, давање совети за специфични 
проблеми и развој на стратегии за нивно најдобро решение. Дополнително, 
социјалниот работник е вклучен во работата за медијација за вработување на 10 
повратници кои имаат капацитет и се подготвени да имаат стабилна работа и 
приход.

4. Фонд Надеж

 Ова е фонд за поврзување на нашите корисници на кои им треба работа, со 
потенцијалните работодавци. Создадена е база на податоци со потенцијалните 
работодавци. Кога социјалниот работник, кој работи директно со семејствата, 
заклучи дека некои од членовите на семејството се подготвени да имаат стабилна 
работа и приход, Ц.С.И. Надеж контактира со потенцијалниот работодавач и нуди да 
го покрие периодот на обука за работното место за вработениот со цел да ја 
мотивира компанијата да го ангажира нашиот корисник. Но, компанијата треба да се 
согласи да го задржи вработениот што е можно повеќе (ако нашиот корисник 
успешно го помине периодот на обука).

Наративен извештај ЦСИ Надеж 2020
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5. Илустративен водич за повратниците во Македонија

 Во рамките на проектот беше изготвено упатство за повратниците. 
Упатството се состои од пет главни сектори, кои се важни за повратниците во 
Македонија да знаат што да прават кога ќе пристигнат . Секторите се: документација, 
социјални бенефиции, вработување, образование и здравство. Во секој сегмент се 
опишани главните аспекти, така што повратниците знаат точно што да прават и каде 
да одат во првиот момент кога ќе пристигнат во Македонија. Чекорите за користење 
на услугите што ги нуди државата се објаснети чекор по чекор. 
http://csina-
dez.mk/%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%
86%d0%b8-%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%98%d0%b0/?fbclid=IwAR01jbP4xPTJt7v
eea2aB67pFHiysa7y_GVQUL3iO9zD_u74UQCdcMEDb_4

Резултати

- Од вкупно 20 деца од предучилишна возраст кои беа дел од првата група во 
2019/2020 година, 17 од нив го исполнија годишниот лимит за задолжително 
запишување во училиште и 16 од нив успешно се запишаа на училиште;

- Од вкупно 63 училишни деца кои беа вклучени во проектот во учебната 2019/2020 
година, само едно не го помина целосното школување и тоа ќе го повтори првото 
одделение. Ова се должи на неправилноста и недоаѓањето на настава која се 
одвиваше преку интернет. Сите други деца преминуваат во следното одделение;

- Постигнати се позитивни резултати со семејствата во областа на социјалната 
заштита. Позитивно се решени 95% од семејствата кои поднеле барања за 
остварување на какво било право од областа на социјалната заштита;

- Вкупен број на 1135 услуги (помош и информации) обезбедени од социјалниот 
работник, за различни права и услуги од областа на социјалните права, 
здравствената заштита и образованието за целната група на повратници и нивните 
семејства;

- Обезбедена помош за 12 вратени лица во нивниот успешен процес на 
вработување, со поддршка на Фондот за надеж на проектот, како и за 6 други 
повратници;
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- Пружена дополнителна помош за време на кризата Ковид-19 за 60 семејства 
повратници со обезбедување хигиенски пакети и материјали за храна;

- Обезбедени 15 таблет компјутери за целна група на деца на проектот кои немаа 
никаков уред за следење на онлајн часови, со цел успешно да го продолжат својот 
образовен процес за време на пандемијата Ковид-19;

- Создаде упатство за повратниците во рамките на проектот и истото е 
дистрибуирано до целната група на повратници и до други невладини организации 
кои би можеле да го дистрибуираат Упатството надвор од нашата целна група кои 
исто така се повратници, но од други земји. Упатството е објавено на нашата 
веб-страница каде што е достапно за сите наши корисници и пошироко.

“Обезбедување дополнителна квалификација за жени Ромки и 
поставување основа за нивно ангажирање во социјално 

претпријатие-салон за убавина во Шуто Оризари ”

 Главната цел на проектот „Обезбедување дополнителни квалификации за 
жени Ромки и поставување основа за нивно ангажирање во социјално претпријатие 
- салон за убавина во Шуто Оризари“ беше да се подобри социјалниот статус на 
младите Ромки и да се зајакнат можностите да бидат поконкурентни на пазарот на 
трудот, согласно нивните можности. Целната група вклучуваше 15 Ромки кои веќе 
имаат завршено формално образование или немаат завршено образование, кои 
немаат можности и средства за понатамошно подобрување на своите вештини и 
знаења. Обезбедени се три вида обуки за учесниците во проектот (обука за 
фризерство, шминка и маникир). По обуката, учесниците имаа можност за 
практична работа во салонот за убавина „РОМНИ“, комплетно опремен за проектни 
активности, како и во другите фризерски салони во Скопје.
 По завршувањето на обуката и практичната работа, на најдобрите 2 учесници 
им беше дадена можност да започнат со обезбедување услуги во последниот месец 
од проектот, како мобилен тим. Во иднина, се очекува тие да бидат подготвени да 
работат во рамките на социјалното претпријатие-салон за убавина во Шуто 
Оризари, кој би работел во рамките на ЦСИ Надеж, и со тоа да ја осигурат нивната 
економска независност. Останатите учесници беа советувани и помогнати да најдат 
салони каде што би можеле да имаат пракса или да бидат ангажирани.
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Постигнати резултати:
- комплетно опремен салон за убавина за 
фризерски услуги, шминка и услуги за маникир;
- 11 млади Ромки успешно завршија обука за 
фризерски услуги, шминка и маникир и добија 
сертификати;
- Реализирана практична работа и стекнато 
искуство во обезбедување услуги за фризерство, 
шминка и маникир за 9 млади Ромки;
- Овозможен ангажман на 2 Ромки во рамките на 
мобилен тим за обезбедување фризерски услуги, 
шминка и услуги за маникир на луѓе во нивните 
домови;
- Промовиран концепт на социјално претпријатие 
и неговите придобивки и подигнување на свеста 
кај локалното население за оваа тема.

Одлуката е твоја-твој глас, твое право!

 Феноменот на семејно и групно гласање - кога одлуката да се гласа за 
индивидуален гласач е неправедно донесена под влијание на друг член на 
семејство, се случува многу често во многу ромски заедници во Македонија. Ова 
особено ги погодува жените Ромки. Културните и образовните бариери се главната 
причина за оваа појава. Семејното гласање не може секогаш да биде видливо на 
гласачките кутии затоа што ранливиот гласач (обично жена) лесно може да биде 
подложен на неправедно влијание, што честопати го практикува главата на 
семејството, доколку не верува или не ги знае своите основни гласачки права.
 Оттука, се јавува потребата да се развие проект кој ќе се фокусира на 
обезбедување информации и подигнување на свеста кај ранливите Ромки за 
важноста на слободното и независно гласање како едно од најважните демократски 
права што ги има еден граѓанин.
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Активности

 1. Подготвувачки активности за проектот-Формирање на прва целна група на 
проектот - 10 учесници за обука и запознавање на целната група и соработници со 
проектните активности;

 2. Спроведување обука за 10 претставници на невладини организации и 
неформални групи (волонтери, активисти) за градење на вештини за промовирање 
на независно гласање на жените;

 3. Подготовка и реализација на кафе сесии и информативни сесии; По 
завршувањето на обуката, учесниците беа ангажирани како промотори во нивните 
заедници преку организирање кафе сесии информативни сесии со втората целна 
група (100 ранливи Ромки над 18 години). За време на проектот беа организирани 20 
кафе сесии како и индивидуални информативни сесии. Кафе сесиите беа 
организирани во помали групи (од 5 учесници), во неформално, пријатно 
опкружување и атмосфера. Информативните сесии беа достапни во рамките на 
организациите каде работат / волонтираат промотори, засновани на отвореност со 
индивидуални учесници или во мали групи, во зависност од интересите на 
учесниците; така што сите заинтересирани корисници на проектот, како и членовите 
на нивните семејства, соседи, пријатели би можеле да добиваат одговори и 
појаснувања за сите прашања поврзани со процесот на гласање;

 4. Кампања за социјални медиуми - Видео кампања, во форма на анимирани 
видеа, илустрации и сведоштва (вкупно 3 видеа), беше создадена за да ги 
визуелизира правото на глас и да ги охрабри ранливите жени Ромки да гласаат 
независно, со широко распространети пораки како што се: никој може да влијае на 
начинот на кој сакате да гласате; твојот глас е само твој; твојот глас е таен; никој 
никогаш нема да го знае начинот на кој гласавте; можете да гласате само лично; 
ВАШИОТ ГЛАС е ВАШИ ИЗБОР, а НЕ и на вашиот сопруг, итн;

 5. Евалуација и конечно известување за проектните активности - реализација 
на внатрешна проценка на проектните активности од страна на проектниот тим и 
изготвување на финален наративен и финансиски извештај.
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Резултати:

 Акцијата имаше три главни планирани резултати, кои беа целосно 
постигнати преку спроведување на планираните активности:

1. Обучени 10 лица вклучени во невладиниот сектор или неформални групи, кои 
зедоа активно учество на дводневна обука преку Интернет „Промотори за 
независни права на гласање на жени“ и се здобија со значителни вештини и 
практично искуство за промовирање на изборното право на жените во општините 
во кои тие работат / тие работат;

 2. Најмалку 220 лица - ранливи Ромки, како и членови на нивните семејства како 
индиректни корисници, беа зајакнати со знаење и вештини преку едукативни и 
информативни активности (кафе сесии и информативни сесии, реализирани во 
средините во кои живеат) за да бидат посвесни и посигурни за неповредливоста и 
вредноста на нивната слобода на избор и правото на глас;

3. Информирана поширока популација на мажи и жени над 18 години за важноста на 
независното право на глас на жените преку видео кампања. За таа цел, беше 
создадена промотивна кампања од три видеа (две анимирани видеа и едно видео со 
препораки), која беше промовирана преку Фејсбук страницата на Ц.С.И. НАДЕЖ 
(https://www.facebook.com/CSINadez/videos), исто така како директно до целната 
група на жени Ромки од ранливи категории, за време на спроведувањето на 
активностите од страна на промоторите (кафе сесии и информативни сесии).

 Овие резултати директно придонесоа за постигнување на главната цел на 
акцијата - зајакнување на ранливите жени Ромки, преку едукација за нивно 
независно право на глас како една од клучните алатки за унапредување на родовата 
еднаквост во изборниот процес.
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FUNDRAISING VOLUNТАRY WORK

 Благодарение на нашите волонтери и поддржувачи од Германија кои многу 
добро ја знаат нашата работа и се мобилизираа во неколку наврати да и помогнат на 
нашата организација во текот на 2020 година, бевме во можност да собереме 
дополнителни средства за да им помогнеме на нашите целни групи кои беа особено 
погодени од сегашната пандемија.
 Донациите од поединци од Германија беа собрани со помош на нашата 
поранешна волонтерка и сегашна силна поддржувачка Лара Велер и со посредство 
на организација од Германија-Пакс Кристи Ахен, која собираше донации во име на 
Ц.С.И. НАДЕЖ. Со собраните средства беа обезбедени хигиенски пакети и пакети со 
храна за 90 ранливи семејства, како и свежо овошје за 60 деца кои присуствуваа на 
нашиот едукативен центар, за време на пандемијата Ковид-19.
 Исто така, благодарение на медијацијата на Каритас Есен, беа обезбедени 
средства за опремување и подобрување на условите во нашиот Едукативен центар и 
Административна канцеларија, со обезбедување на нов неопходен мебел, 
компјутери и лаптопи за вработените, со цел успешно спроведување на сите 
активности со нашата цел групи, во ова предизвикувачко време кога требаше да се 
прилагодиме на новите методи и услови на работа заради сегашната пандемија.
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МОЖЕТЕ ДА НЕ СЛЕДИТЕ И НА СОЦИЈАЛНИТЕ МЕДИУМИ

ВЕБ СТРАНА http://www.csinadez.mk/

FACEBOOK https://www.facebook.com/C.S.I.Nadez

BLOG http://ouryouthcentrenadez.wordpress.com/

YOUTUBE http://www.youtube.com/csinadezmk
 
 LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/cen  
 tre-for-social-initiatives-nadez/?viewAsMember=true

 INSTAGRAM https://www.instagram.com/zcsinadez/


