
Здружение Ц.С.И. Надеж Скопје е 
граѓанска организација кое активно се 
залага за подобрување на квалитетот на 
живот преку овозможување еднаков 
пристап до квалитетно образование, 
социјална интеграција и кое промовира и 
реализира активности за стекнување на 
вештини на младите и вештини на младите и 
маргинализираните заедници со фокус на 
Ромите во Р.Македонија

МИСИЈА

Квалитетно живеење и економска 
благосостојба за маргинализираните 
заедници во Македонија

ВИЗИЈА 
Здружението Центар за социјални 
иницијативи Надеж е невладина 
организација основана на 28.08.1997
на иницијатива на вработените во на иницијатива на вработените во 
проектот „Програма за реинтеграција 
на Роми“ имплементирана од Caritasver-
band für das Bistum Essen e.V., 
Германија.

Стекнатото искуство на полето на 
поддршка на ранливите групи и 
потребата за понатамошна 
ангажираност за истата, беше голем 
поттик за организацијата да продолжи 
да го применува и развива, работејќи 
на повеќе проекти преку кои и стана 
препознатлива.препознатлива.

КОИ СМЕ НИЕ?

Центар за социјални
иницијативи Надеж



Од 1997 година до денес, Ц.С.И. 
Надеж има дадено поддршка 
на повеќе од 6000 деца, 1500 
млади, 1565 жени, 165 постари 
личности, 6500 семејства и 632 
повратници (баратели на азил) 
во Скопје и 300 повратници во 
другите градови во Македонија другите градови во Македонија 
преку реализираните проекти 
и активности.

НАШИ ДОСТИГНУВАЊА

•поддршка во образованието на деца и млади, со 
акцент на Роми

•поддршка во интеграција на девојки преку 
овозможување пристап до образование и понуда на 
активности за исполнување на слободното време

••жените, исто така се опфатени со поддршка за да ја 
подобрат својата социјална и економска состојба 
преку развој на долгорочни механизми за самопомош

•поддршка и помош на едукативниот процес, 
социјална интеграција на децата и младите и 
поддршка на мултиетничка димензија меѓу различни 
националности во рамките на заедницата

••реинтеграцијата на лица доброволни повратници од 
Европските земји, преку обезбедување на помош и 
поддршка, за нивно поуспешно интегрирање во 
општествените процеси

Ц.С.И. НАДЕЖ работи
активно на полето на
поддршка на ранливите
групи преку проекти за:


