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НАША ВИЗИЈА И 
МИСИЈА

 Да им се овозможи едукаци�а и асистенци�а на граѓаните во насока на остварување 

на нивните права, со фокус кон ранливите и маргинализирани групи, посебно кон 

Ромите, во делот на здравствени и соци�ални права.

Да се поттикнат институциите на системот на транспрантност и одговорност во 

работата, прилагодена спрема потребите на граѓаните.

Да се промовира еднаквост на граѓаните по сите основи, преку преземање на 

активности за превенци�а и заштита од дискриминаци�а.

Да се поттикнат физичките и правните лица за нивно вклучување во акции од 

хуманитарен карактер, со цел намалување на сиромашти�ата.

Да се овозможат услови за мултиетничка и соци�ална кохези�а и делување преку 

вклучување на лица од различни етнички, географски и соци�ален профил како 

можност да се постигне реален и ефективен придонес за позитивни општествени 

промени.

Да се придонесе кон постигнување на родова рамноправност и справување со 

посто�ните нееднаквости помеѓу мажите и жените, во насока на унапредување на 

вклученоста на жените во општествените процеси.

Цели:

Здружение за правна едукаци�а и транспарентност СТАНИЦА П.Е.Т. е основано во 

септември 2018, како иници�атива на група искусни граѓански активисти, заради 

реализирање на активности на правно за�акнување на маргинализираните граѓани и 

нивна вклученост во демократските процеси на локално и на национално ниво. 

Самиот термин “станица” е место каде што луѓето секогаш можат да се обратат, а 

зборот “ПЕТ” е акроним и означува правна едукаци�а и транспарентност. Ова значи 

дека ова здружение е место каде сите граѓани можат да бидат правно едуцирани и да 

побараат помош, но и транспарентност и отчетност од институциите.

Основните цели кон кои е насочена нашата работа и де�ствување се:

ЗА НАС

Визија: Овозможен пристап до 

правда за секој граѓанин.

Мисија: Да се остварат правните 

потреби на граѓаните преку 

поттикнување на отвореност и 

соработка на институциите.
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ВЕСНА ШАПКОСКИ,
ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА

risteska.vesna@live.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

elit. Sed pellentesque ipsum at tellus vestibulum,

eget euismod mauris ultricies. 

ТИМОТ НА
СТАНИЦА П.Е.Т.

ХРИСТИНА ЗДРАВЕСКА, 
ПРАВНИК

h_zdraveska@hotmail.com

ЏЕНГИС БЕРИША, 
ФИНАНСИСКИ МЕНАЏЕР

МАЈА ПЕТАНЧЕСКА, 
АДМИНИСТРАТОР

НУРИ ДЕРВИШОСКИ, 
ПАРАПРАВНИК ЗА РОМСКА 
ЗАЕДНИЦА

ИЛЕ ГРАШКОСКИ, 
ПАРАПРАВНИК ЗА 
ОПШТИНА 
КРИВОГАШТАНИ

СПАСЕ ЧАКРЕВСКИ, 
ПАРАПРАВНИК ЗА РЕГИОН 
МАРИОВО

БАЈРАМ ИБЕСКИ,
 ПАРАПРАВНИК ЗА 
ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

dzengis_berisa@yahoo.com maja_stevanovska@hotmail.com

nuridervisoski@yahoo.com ile.grashko@hotmail.com

spasecakrevski23@gmail.com bajram_debreste@hotmail.com
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ЦЕНТАР ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА (�ануари 2020 – септември 2021)

ПРИСТАП ДО ПРАВДА ЗА НАЈМАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ (8 �ануари 2020 – 7 

октомври 2021)

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ОДГОВОР НА КРИЗАТА (�уни 2020 – ма� 
2021)

COVID – 19 GRASSROOTS JUSTICE PROJECT (декември 2020 – август 2021)  

Mobile Office for Paralegal Aid (февруари – декември 2021)

Климатска правда за маргинализираните граѓани (ма� – декември 2021)

Интерсекциска дискриминаци�а во Северна Македони�а (ма� 2021 – 

септември 2022)

Унапредување на процесот на закрепнување и навремена реакци�а на 

ромската заедница во кризни состо�би преку партиципативно и 

проактивно де�ствување (ма� - сепетмври 2021)

Граѓанските приоритети, темел на �авните услуги и политики (август – 

декември 2021)

ЦЕНТАР ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА (октомври 2021 – декември 2022)

Проекти:

Поддржан од: Фондаци�а Отворено општество Македони�а 

Поддржан од: ЕУ – ЕИДХР 

Во партнерство со: Фондаци�а Отворено општество Македони�а, ХОПС Опции за 

здрав живот – Скоп�е 

Поддржан од: Фондаци�а Отворено општество Македони�а

Поддржан од: The Fund for Global Human Rights. 

Поддржан од: Ukrainian Legal Aid Foundation 

Поддржан од: Фондаци�а Отворено општество Македони�а

Поддржан од: Civica Mobilitas 

Во партнерство со: Хелсиншки комитет за човекови права и ХОПС Опции за здрав 

живот – Скоп�е. 

Поддржан од: СЗО - Светска здравствена организаци�а, преку грант на Здружение 

за еманципаци�а, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ. 

Поддржан од: Влада на РСМ, преку грант на Здружение за еманципаци�а, 

солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ. 

Поддржан од: Фондаци�а Отворено општество Македони�а 

ПРОГРАМА: ПРИСТАП ДО ПРАВДА
 

Стр.3 



Во февруари 2021 поднесено е барање до ЈКП “Водовод и канализаци�а“, Општина
Прилеп и Советот на општина Прилеп за итно постапување и приклучување на
населбата Три багреми кон водоводна мрежа ко�а претставува приоритет во услови на
здравствена криза. Оваа населба не е дел од деталниот урбанистички план, луѓето
живеат во субстандардни услови без патна инфраструктура и питка вода. Истите е
оставени сами да се снаоѓаат како знаат и умеат за вода, на�често полне�ќи преку
маалски чешми. За таа цел апелиравме до надлежните институции во на�брз можен рок
да изна�дат решение за оваа состо�ба ко�а дополнително им го отежнува животот
неможе�ќи да обавуваат секо�дневни хигиенски потреби. На ден 08.03.2021 година
добиено е ивестување од ЈКП “Водовод и канализаци�а“ дека претпри�атието напорно
работи за изна�дување на начини со кои би се решил ово� горлив проблем за жителите
од населбата Три багреми. 

1.Правна едукаци�а и правна помош на граѓаните во остварувањето на нивните
права 

Правната асистенци�а во текот на 2021 продолжи да се реализира како лично во
канцелари�ата на здружението така и преку телефонска и онла�н комуникаци�а. Граѓаните
во на�голем дел бараа помош за остварување на права од соци�ална заштита, работни
односи, лична документаци�а, домување, како и искористување на владините антикризни
мерки кои беа донесени во неколку наврати. 

На ваков начин, во текот на целата година беа дадени услуги на правна асистенци�а
на вкупно 1114 граѓани, од кои 824 се дадени лично, а 290 преку услугата Повика� итна
параправна помош.

Преку правната аситенци�а исто така беа идентификувани и системски пречки во
остварувањето на правата, и соодветно се поднесени ургенции/реакции до надлежни
министерства и тоа до:

Реализирани активности/резултати
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Март 2021 - Министерство за внатрешни работи и одделени�ата во состав: Оддел за
граѓански работи и Оддел за внатрешна контрола, криминалистички истраги и
професионални стандарди, заради одолговлекување на постапките за прием во
држав�анство и по неколку години. Имено, откако неколку граѓани (странци) од
руралните средини кои имаат посто�ан престо� во државата по повеќе од 10 години, и
имаат основано семе�ства тука, се обрати�а за помош поради тоа што барањата за
прием во држав�анство ги пратиле пред повеќе години и на истите немаат никаков
одговор, беше забележано дека ваквата пракса често се случува и е веќе прифатена
како нормална. Имено, иако според законот за Општа управна постапка, рокот во ко�
органот на државната управа е должен да постапи по барање на странката во прв
степен е 30 дена, редовна пракса е по барањата за прием во држав�анство да се чека
на�малку 3-4 месеци, а во некои случаи по 4 и повеќе години. Освен писмена реакци�а,
ово� проблем беше и медиумски актуелизиран од страна на здружението. 

Април 2021 - Министерство за правда, Управа за водење на матичните книги, заради
одолговлекување на постапката за скенирање на матичните книги заради
електронска евиденци�а, поради што матичните книги од УВМ ПО Прилеп беа
задржани во седиштето на УВМК во Скоп�е скоро еден месец. Истото доведе до засто�
во издавањето на изводи за многу граѓани на кои основните права им зависеа од
навременото издавање на овие документи и кои поради одолговлекувањето, беа во
ризик да ги пропуштат законските рокови за аплицирање или жалба и да ги изгубат
правата. За неколку дена после писмената реакци�а, матичните книги беа вратени
назад во подрачното одделение во Прилеп. 

-Дополнително претпри�атието изрази отвореност за соработка со Здружение СТАНИЦА
П.Е.Т. и со граѓаните за заеднички пристап во решавањето на ово� проблем.  Сепак,
иаконадлежните институции изрази�а отвореност за соработка сепак не се постигна
никаков напредок во овозможување на питка вода до населбата Три багреми. За таа цел,
Здружението на 04.06.2021 год. поднесе Претставка до комиси�ата за спречување и
заштита од дискриминаци�а против ЈКП “водовод и канализаци�а“, општина Прилеп и
Совет на општина Прилеп. Во претставката се бара Комиси�ата за спречување и заштита
од дискриминаци�а да постапи во рамките на законските овластувања, да утврди
дискриминаци�а и да даде препорака/мислење за отстранување на дискриминаци�ата во
согласност со ЗСЗД. Конкретно, се бара Комиси�ата да �a задолжи општина Прилеп и
надлежното комунално претпри�атие во на�краток рок да обезбедат можности и услови за
воведување на населбата Три багреми во Деталниот урбанистички план на Општината и
да обезбедат приклучување до водоводна мрежа за редовно и стабилно снабдување со
вода во домовите на истите.
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На ден 29.06.2021 г. поднесена е Претставка до КСЗД поради дискриминаторски однос
со ко� се дискриминираат припадниците на ромската заедница. Имено на 24.06.2021 г.
на група Ромиим беше оневозможен пристапот и беа спречени да го посетат Градскиот
базен „Маркови Кули” во Прилеп. Оневозможувањето на пристап до добра и услуги е
негативна пракса кон лицата од ромска етничка припадност ко�а е особено актуелна
изминатите години. Здружението обезбеди правна помош и поддршка за ово� случа� и
ги презеде сите мерки во насока на заштита на дискриминираните лица и
продолжување на борбата за овозможување на целосна пристапност на Ромите до сите
�авни об�екти. 

Во �ули 2021 година, поднесена е Ургенци�а до Влада на РСМ, Министерство за
зем�оделство, шумарство и водостопанство, Државен инспекторат за зем�оделство,
Агенци�а за храна и ветеринарство и Агенци�а за финансиска поддршка на
зем�оделството и руралниот разво�, заради надминување на законски предвидениот
рок за исплата на надоместок (субвенции) за обележани грла добиток и пчелни
семе�ства. Имено законски предвидениот краен рок (30 �уни) беше надминат за повеќе
од еден месец, без да има никаква на�ава за исплата на субвенциите, со што беше
доведена во ризик егизистенци�ата и понатамошната работа на сточарите низ цела
држава. По Ургенци�ата беа добиени два писмени одговори и тоа од Агенци�ата за
храна и ветеринарство како и од Владата на РСМ. Последователно, субвенциите беа
исплатени по околу еден месец од поднесувањето на ургенци�ата, односно во втората
половина на месец август.

 проблеми со кои се соочуваат 
граѓаните од маргинализираните 
заедници, во гостувањето на 
извршната директорка Весна 
Шапкоски во емиси�ата Инфо регион 
на локалниот онла�н медиум Инфо 
Компас, каде таа го сподели искуството 
и предизвиците во работата.

Фотографи�а Инфо Компас

За ова и многу други прашања поврзани со пристапот до правда на граѓаните, во април 
2021 година беше направена и медиумска актуелизаци�а на локално ниво на сите 
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Со оваа активност беа опфатени вкупно 360 граѓани од 10 населени места од општините
Прилеп, Крвогаштани и Долнени.

Едукативниот караван „Правдата не е 
привилеги�а“ во текот на 5 работни 
денови патуваше низ 10 населени места 
од општините Прилеп, Кривогаштани и 
Долнени, со цел едукаци�а и 
информирање на граѓаните за 
остварување на нивните права во оние 
области кои во изминатиот период се 
покажаа како на�важни и на�потребни за 
нив. Во делот на правната едукаци�а ко�а 
освен во склоп на обезбедувањето на 
правната асистенци�а, се организира и 
тематски, во форма на посебни настани 
во рамки на заедниците кои се целни 
групи, во периодот 20-26 �ули 2021, беа 
одржани 10 последователни едукативни 
работилници, во форма на едукативен 
караван. Работилниците се одржуваа на 
отворено, во приватни или �авни места, со 
почитување на мерките за превенци�а од 
КОВИД-19.

Во делот на правната едукаци�а ко�а освен во склоп на обезбедувањето на правната 
асистенци�а, се организира и тематски, во форма на посебни настани во рамки на 
заедниците кои се целни групи, во периодот 20-26 �ули 2021, беа одржани 10 
последователни едукативни работилници, во форма на едукативен караван. 

Постапува�ќи по претставката, Комиси�ата за спречување и заштита од дискриминаци�а
согласно Законот за спречување и заштита од дискриминаци�а на 30.08.2021  донесе
Мислење со ко се утврди директна интерсекциска дискриминаци�а врз основа на раса,
бо�а на кожа, соци�ално потекло, етничка припадност и припадност на
маргинализирана група врз група од ромска етничка припадност во областа на
пристапот до �авни добра и услуги од страна на Градски базен „Маркови Кули” Прилеп.
Комиси�ата за спречување и заштита од дискриминаци�а му препорача на одговорното
лице на Градскиот базен „Маркови кули“ да �а отстрани дискриминаци�а на начин што
во иднина нема да го ограничува пристапот до базенот на  врз било ко�а основа што би
можело да доведе до нееднаков пристап до нивните услуги. 
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На обуката зедоа учество 18 учесници
(параправниците на Станица П.Е.Т., промоторите во
заедницата, како и заинтересирани припадници на
маргинализирани заедници). Обуката се одржа
онла�н на платформата Zoom, под водство на
обучувачките Драгана Дрндаревска и Наташа
Бошкова од Коалици�а Маргини и Мрежата за
заштита од дискриминаци�а. 
Со оглед на добрата мината соработка со Мрежата за
заштита од дискриминаци�а во ова поле, произлезе
успешна обука на ко�а учесниците имаа можност да
учат од признаени експерти во полето
дискриминаци�а. 

Во периодот од 01-03 септември 2021 година, се одржа активноста: „Промоци�а на новиот
Закон за спречување и заштита од дискриминаци�а“, насловена како: „Што и колку знаеме
за дискриминаци�ата“. Целта на активноста беше учесниците да се запознаат со основните
поими на дискриминаци�ата, новиот Закон за спречување и заштита од дискриминаци�а и
неговата имплементаци�а, како и механизмите за заштита. 

 

Распоред на одржани едукативни работилници

За време на обуката учесниците се стекнаа со напредни знаења поврзани со
дискриминаци�а и механизмите за заштита од дискриминаци�а. На кра�от на обуката беа
споделени и заклучоци од претходно наученото, па така беше утврдено дека:
- Дискриминаци�ата е присутна насекаде околу нас и обврска на сите е да се
спротивставиме и залагаме за не�зино искоренување.
- Дискриминаци�ата може да биде спречена и да се заштитиме од истата, само доколку
сме добро запознаени со не�зината суштина, не�зините видови и облици.
- Познавањето на законот од страна на граѓаните ќе доведе до негово активно користење
во служба на заштита на правата на граѓаните.
- Институциите можат да ни помогнат само ако ние не се плашиме да �а споделиме
нашата приказна и ги правиме сите можни законски напори за да изде�ствуваме правда
и еднаквост помеѓу граѓаните.
Дискриминаци�ата може да се сузбие само ако целосно и навремено ги користиме сите
можни механизми за заштита.



Во текот на 2021 година работата на параправниците продолжи да биде
клучна алка за остварување на правата на граѓаните од маргинализираните
заедници. Граѓаните во континуитет добиваа асистенци�а за остварување на
нивните права од соци�ална и здравствена заштита, зем�оделска де�ност,
лична документаци�а и др. 
На таков начин во предметниот период беа дадени услуги на
параправна помош на 502 граѓани од ромската и руралните заедници од
општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, од кои 120 преку услугата
Повика� итна параправна помош и 382 лично. 

Заради повторување на претходно научените работи, но и дискутирање на
постоечките предизвици и успеси во работата, како и поединечни
проблематични области и прашања, во периодот 28-30 �ули 2021 година, во
хотел Дрим во Струга се одржа Летна школа за параправници на ко�а
параправниците и тимот на здружението имаа можност да ги сумираат
и диксутираат сите впечатоци од едногодишната работа на терен како и
да дискутираат за понатамошниот тек и разво� на активностите.
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-ПРВИОТ ДЕН од школата беше резервиран на бесплатната правна помош и
институционални механизми за заштита на правата, при што параправниците се
запознаа со позадината и потребата за воведување на бесплатна правна помош, од кога
таа постои во нашата држава, како е уредена и како се применува. Исто така, тие имаа
можност подетално да научат што е примарна а што секундарна бесплатна правна
помош. Понатаму, параправниците се запознаа и со другите механизми за заштита на
правата, како и поднесувањето на барања и претставки до нив, со особен фокус на
Народниот правобранител и Комиси�ата за спречување и заштита од дискриминаци�а. 

2. Развиен систем на параправна помош 



-Во рамки на ВТОРИОТ ДЕН од школата, учесниците имаа можност да се запознаат и
дискутираат за остварувањето на правата од соци�ална заштита и правата од работни
односи. Соци�алната заштита е област ко�а е клучна за разбирање од страна на ранливите
категории. Затоа во ово� дел беа дадени основни информации за системот на соци�алната
заштита и надлежните институции за остварување на правата од соци�ална заштита. Во
ово� дел се презентираа правата од соци�ална заштита утврдени со Законот за соци�ална
заштита. Исто така, беше даден осврт и на правото на домување. Понатаму, во текот на
истиот работен ден, параправниците имаа можност да дискутираат за остварувањето на
правата од работен однос во однос на работното време, надоместокот, условите за
работа, пауза, платен одмор и други права. Исто така, во ово� дел се даде осврт на
дискриминаци�ата при вработување и за време на работа, вознемирувањето на
работното место и други повреди на права со кои се соочуваат работниците.

-ТРЕТИОТ ДЕН од школата беше посветен на остварувањето на правата на лична
документаци�а и статусни прашања. Во ово� дел, параправниците се запознаа со
законските одредби за издавање на лична документаци�а и решавање на статусни
прашања, со посебен фокус на правото на држав�анство. Тие научи�а кои се критериумите
и потребните услови за упис во матична книга , издавање на извод, лична карта и патна
исправа, како и процедурата за стекнување на држав�анство на Република Северна
Македони�а со природување. 
Оваа летна школа беше содржана од две поединечни сесии за секо�а тема и тоа теоретски
и практичен дел. Така освен што се надогради�а знаењата на параправниците од
конкретните области, се даде повеќе простор за дискуси�а за нивното искуство од терен и
низ практичните примери со кои се соочиле и случаите кои ги решавале се анализираше
и изучуваше остварувањето на правата. Темите беа избрани според искуството од
претходната година, па оттука за секо�а од нив имаше повеќе примери низ кои
тероетското знаење се пренесе во секо�дневната практична работа.
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Правниот и параправниот тим на
СТАНИЦА П.Е.Т., освен со
заедниците во градот Прилеп, тесно
соработува и со руралните
заедници од Мариово (Општина
Прилеп) како и со двете рурални
општини Кривогаштани и Долнени.
Сепак, дел од овие области се многу
оддалечени, со многу оштетена или
никаква патна инфраструктура, што
им отежнува на луѓето кои живеат
таму да пристапат до основни
правни услуги. 

Нашите параправници од почетокот
на своите ангажмани секо�дневно се
бореа да ги обезбедат основните
услуги на овие луѓе, но за нив тоа е
исто така беше предизвик биде�ќи
нашата канцелари�а се наоѓа во
градот Прилеп. Понекогаш тие мораа
да поминуваат повеќе од 100

километри во двата правци за да
обезбедат некои од основните права
за нивните корисници.

3. Мобилна канцелари�а за параправна помош 

Како решение за оваа пречка, а со поддршка на Украинската Фондаци�а за
правна помош (Українська фундац�я правової допомоги), беше подготвен и
импелементиран акционен план за воспоставување на Мобилна
канцелари�а за правна помош, како иновативно решение за зголемен
пристап до правда за сите.
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Врз основа на наодите и резултатите од истражувањето,
во периодот ма�-�ули 2021 година беа остварени 3
одвоени средби со градоначалниците на општините
Прилеп, Кривогаштани и Долнени, при што
градоначалниците беа информирани за целта на
активноста и бенефитот за граѓаните.
Како резултат на овие средби беа обезбедени
бесплатни општински простории за пилотирање на
Мобилната канцелари�а за параправна помош во трите
општини, за период од 4 месеци (август-ноември, 2021
година) и тоа по следниот распоред:
- село Витолиште (Мариово) во поранешна општинска
зграда – секо� вторник од 10 до 14 часот.
- село Ропотово (Општина Долнени), општинска зграда,
простори�а на Советот на општината – секо� петок од 10
до 14 часот. 
- село Кривогаштани, (Општина Кривогаштани),
општинска зграда – стар дел – секо�а среда од 10 до 14
часот. 

Исто така беа испечатени и поделени 200 примероци
од промотивен матери�ал – платнена торба, со
информации за активностите на мобилната
канцелари�а и распоредот.

Во периодот февруари-април 2021 се реализираше истражување за потребата за
воспоставување на мобилна канцелари�а за параправна помош (Прилеп – Мариовски
регион, Кривогаштани и Долнени). Од истражувањето произлезе инфографик каде се
сумирани собраните податоци од граѓаните кои наголемо �а истакнуваат потребата од
воспоставување на мобилна канцелари�а за параправна помош во општините Прилеп
(за Мариовскиот регион), Кривогаштани и Долнени. Со истражувањето беа опфатени
110 граѓани од општина Долнени, општина Кривогаштани и Мариовскиот регион кои
само �а потврди�а потребата од отварање на мобилни канцеларии во овие општини, со
оглед на фактот што централните државни институции се далеку од нив и од нивното
место на живеење, па значително е отежнато остварувањето на некои права кои се од
исклучителна важност за нив. Исто така, 95 граѓани сметаат дека имаат потреба од
помош и поддршка од граѓанска организаци�а ко�а ќе обезбедува услуги кои им е
потешко да ги остварат поради оддалеченоста на нивното место на живеење од градот
и истакнаа дека би биле многу благодарни доколку се воспостави мобилна канцелари�а
во нивното место на живеење, но исто така дека треба да трае подолго, а не само за
одреден период.

МОБИЛНА
 

 КАНЦЕЛАРИЈА
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4. Здравствени промотори во заедницата

Промоторите за време на сво�от ангажман во здружението како обучени промотори со
стекнато искуство посто�ано беа на терен во заедницата и им беа на располагање на сите
лица и семе�ства кои беа погодени од пандеми�ата, нуде�ќи им совети, помош и асистенци�а
во секо�дневните обврски а се со цел надминување на ситуаци�ата со што е можно поблаги
последици.

*Дополнително, од �ануари 2021 година, со
поддршка на глобалниот COVID-19 grassroots
justice fund беше воспоставена телефонска
лини�а Праша� здравствен промотор заради
поголем опфат со услугите на помош и
асистенци�а на граѓаните во остварување на
нивните права. Исто така, беа подготвени и
дистрибуирани два промотивни матери�али,
платнена торба и маица, од кои првиот
имаше за цел промоци�а на услугата Праша�
здравствен промотор, а вториот имаше за
цел промовирање и едукаци�а за потребата и
важноста од вакцинаци�а против КОВИД-19. 
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5. .Заштита на животна средина и климатска правда

Во периодот ма�-декември 2021 година, Станица П.Е.Т. го спроведуваше проектот
„Климатска правда за маргинализираните граѓани“ со цел овозможување на пристап
до климатска правда за граѓани од маргинализирани заедници. Во рамките на
проектот беа спроведени неколку клучни активности:

-Мапирање на диви депонии во ромската заедница во општина Прилеп и во општина
Кривогаштани кои го загрозуваат здрав�ето на граѓаните и се на штета на целокупната
животна средина, а за жал истите се на�присутни во заедниците каде живеат
маргинализирани групи на граѓани кои на�тешко можат да се изборат за своите права
на здрава животна средина. Со мапирањето беа изработени мапи на дивите депонии
во општина Кривогаштани и ромската заедница во општина Прилеп, со цел
обележување и идентификување на проблемот со дивите депонии, што претставува
прв чекор кон нивно решавање. Мапирањето се спроведе преку теренско
идентификување на диви депонии во соработка со граѓаните од ромската заедница во
општина Прилеп и граѓаните од општина Кривогаштани, при што за прв пат
конкретно се обележа и идентификува проблемот со дивите депонии.
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-Во текот на месец септември, беа спроведени две креативни акции, од кои една во
општина Прилеп (населба Тризла 2, м.в. Ка� Крстот – Дебарца) и една во општина
Кривогаштани (м.в. Ливадски пат). Креативните акции опфаќаа симболично
обележување на “градилиштето“ (дивата депони�а) со соодветна табла и црвена лента,
биде�ќи особина на сите нас е да бегаме од одговорност. Целта на креативните акции
беше да се актуелизира проблемот со дивите депонии и нивното штетно вли�ание, со
што ќе се овозможи притисок од �авноста за решавање на истиот. 

-Во рамките на проектот беше
изработен и промотивен
матери�ал (торба и флаер) за
важноста од одржување на
здрава животна средина.
Истиот беше дистрибуиран до
500 граѓани од општините
Прилеп и Кривогаштани со што
се нагласи потребата и
важноста од преземање на
акции за одржување на
безбедна и здрава животна
средина.

-Во текот на месец декември беше спроведен и 5-дневен едукативен караван –
Заштити �а животната средина!, во општина Кривогаштани (с. Обршани, с. Воѓани и с.
Кривогаштани) и во општина Прилеп (нас. Тризла и во центарот на градот) со ко�а беа
опфатени над 200 граѓани. Со едукативниот караван граѓаните од сите возрасти и
институциите од општините Прилеп и Кривогаштани имаа можност да се
информираат за важноста од одржување на здрава животна средина и како сите
можеме да придонесеме кон тоа, дa научат некои интересни факти и да се потсетат на
некои важни препораки. 

-Со цел креирање на партнерство меѓу граѓаните и локалните самоуправи во
постигнување на заедничка цел за зачувување на здрав�ето и животната средина беа
организирани и средби со кандидатите за градоначалници и членови на Совет за
претсто�ните локални избори. 
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Постигната промена:

И покра� последиците со кои се соочуваа граѓаните поради пандеми�ата со Ковид-19, тие не
престанаа да “трагаат“ по остварување на своите права, а Станица П.Е.Т. продолжи со уште
позасилено темпо да им излегува во пресрет за остварување на нивните права од
соци�ална заштита, работни односи, лична документаци�а, домување, како и
искористување на владините антикризни мерки кои беа донесени во неколку наврати. 
Преку правната асистенци�а ко�а �а нудеше Станица П.Е.Т., исто така беа идентификувани и
системски пречки во остварувањето на правата, и соодветно се поднесени ургенции/
реакции до надлежни министерства, кои резултираа со позитивни ефекти и
продлабочување на соработката со граѓаните, но и подобрување на односот на граѓаните
со институциите со посредство на Станица П.Е.Т., што има позитивен одраз врз целата
заедница.  Во текот на 2021 година работата на параправниците продолжи да биде клучна
алка за остварување на правата на граѓаните од маргинализираните заедници, па така
граѓаните во континуитет добиваа асистенци�а за остварување на нивните права, што
придонесе за унапредување на пристапот до правда за сите граѓани подеднакво.

 Правниот и параправниот тим на СТАНИЦА П.Е.Т., освен со заедниците во градот Прилеп,
тесно соработуваше и со руралните заедници од Мариово (Општина Прилеп) како и со
двете рурални општини Кривогаштани и Долнени, каде граѓаните имаа можност да
доби�ат навремени, брзи и ефикасни информации во време на криза, кога истите беа
спречени да патуваат до градот за да ги остварат своите права поради различни
инфраструктурни и технички пречки. Токму затоа, параправниците беа обучени да дадат
конкретна и точна информаци�а во вистинско време за граѓаните да можат да ги остварат
своите права од своето место на живеење, без да мора да се изложуваат на дополнителни
трошоци и губење на време, кое за нив е драгоцено со оглед на работата со ко�а се
занимаваат и оддалеченоста од градот. 
Здравствените промотори кои се веќе со стекнато искуство посто�ано беа на терен во
заедницата и им беа на располагање на сите лица и семе�ства кои беа погодени од
пандеми�ата, нуде�ќи им совети, помош и асистенци�а во секо�дневните обврски а се со цел
надминување на ситуаци�ата со што е можно поблаги последици, што резултираше со
подобрен пристап до правата од здравствена заштита за голем бро� граѓани.
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ПРОГРАМА: АНТИ-КОРУПЦИЈА

Проекти:

·ПРАВНА ЕДУКАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

 (15 јуни 2020 – 31 март 2021)

Поддржан од: УСАИД – Проект за граѓанско учество/Фондација Отворено 

општество - Македонија 
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Реализирани активности/резултати
-Во текот на месец март беше спроведена правна
едукаци�а за борба против корупци�а под мотото
#ПРЕПОЗНАЈ #ОХРАБРИСЕ #ПРИЈАВИ, со ко�а беа
опфатени повеќе од 100 граѓани, а на истите им
беше поделен едукативен матери�ал – нотеси.

-Во месец март беше изработено едукативно
видео за корупци�ата и судирот на интереси, со
цел нивно полесно препознавање, охрабрување
и при�авување, но и правна едукаци�а на
пошироката �авност преку илустративен приказ
за основните информации за борбата против
корупци�ата, постапката и механизмите за
при�авување. 

-На 30 март се одржа завршна �авна трибина за
важноста од препознавањето на корупци�ата и
судирот на интереси.

-Во периодот �уни 2020 – март 2021, 92 граѓани
од општина Прилеп и соседните општини
побарале помош и совет за справување и/или
при�авување на случаи на корупци�а, во нашето
здружение. Тоа е показател дека борбата за
спречување и намалување на корупци�ата
доправа ни претстои.
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Постигната промена:

Актуелизирањето на темата анти-корупци�а во изминатиот период е нашироко
прифатено, што е од големо значење за сузбивање на ово� проблем како на централно,
така и на локално ниво. Со активностите кои Станица П.Е.Т. ги спроведе во текот на
изминатата годин, а беа поврзани со областа корупци�а беше направен значаен чекор во
придонес кон иднина без корупци�а – биде�ќи кога граѓаните инсистираат – институциите
мора да функционираат. Со оглед на тоа што сите имаме одговорност да придонесеме
спречување и намалување на корупци�ата на локално ниво, се покажа дека правната
едукаци�а на граѓаните, но и отвореноста на институциите за соработка се клучните
елементи за враќање на довербата во механизмите за заштита. 

Правната едукаци�а беше одлично прифатена од страна на граѓаните, на�прво преку
соци�алните мрежи, со дистрибуци�ата на промотивниот матери�ал и со завршниот настан
ко� привлече големо внимание не само од страна на граѓаните, но и на многу локални
медиуми кои изрази�а желба да известуваат за една ваква особено знача�на тема за
граѓаните кои на�мналку барем еднаш во животот се соочиле со било какво коруптивно
однесување. Станица П.Е.Т. и понатаму ќе работи на продлабочување на оваа тема и
подигнување на свеста ка� граѓаните за спречување и при�авување на корупци�а заради
целосно искоренување на истата.
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ПРОГРАМА: ОРГАНИЗАЦИСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ

Проекти:

·-СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КЛУБ П.Е.Т. 

(�ануари 2021 – декември 2021)

Поддржан од: Фондаци�а Отворено општество- Македони�а 
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Реализирани активности/резултати
1.Финансиска самоодржливост – 
Соци�ално претпри�атие Клуб П.Е.Т.

Во периодот �ануари-декември 2021 година, Станица П.Е.Т. го спроведе проектот
„Соци�ално претпри�атие – Клуб П.Е.Т.“ и во рамки на истиот започна со работа Клуб
П.Е.Т., како место за организаци�а на настани од различен тип и простор за
индивидуална работа. Иде�ата за Клуб П.Е.Т. се развиваше подолг период во
соработка со ЦЕЕД и Фондаци�а Отворено општество – Македони�а, а како начин на
иновативно финансирање кое обезбедува финансиска самоодржливост за Станица
П.Е.Т. Главната цел на Клуб П.Е.Т. е започнување со соци�ална деловна активност во
рамки на организаци�ата ко�а истовремено ќе го подобри соци�алниот импакт на
здружението со што ќе се за�акне правната и параправната помош на здружението
и ќе се обезбедат дополнителни фондови за вадење лична документаци�а и за
маркетинг и препознатливост на здружението. Иновативната иници�атива е
претходно развиена низ повеќе чекори со поддршка и менторство на ЦЕЕД
Македони�а, а е избрана како на�соодветна за реализаци�а поради повеќе причини:
потребата од простор за организирање на настани и co-working space во Прилеп и
околината односно сериозниот недостаток од ваков капацитет, големиот простор и
соодветната локаци�а кои ги има канцелари�ата на СТАНИЦА ПЕТ за ко�а во
континуитет веќе е обезбедена наемнина и режиски трошоци преку различни
тековни проекти и можноста дел од истата да се пренамени во простор за
гореспоментите активности, а дополнително и посто�аниот проток/движење на
странки низ канцелари�ата кои можат да бидат потенци�ални купувачи на
прозиводи како кафе и грицки/бесалкохолни пи�алоци. 
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Во изминатата година беа спроведени повеќе
активности во рамките на проектот, кои опфаќаа:
преградување и опремување на дел од просториите на
здружението, беше креирано лого на соци�алното
претпри�атие и контакт форми на соци�алните мрежи за
Клуб П.Е.Т., беше одржан и првиот настан за промоци�а
на соци�алното претпри�атие, беше подготвен Ценовник
за продажба на пакет услуги, други промотивни
матери�али (флаер), а од почетокот на месец �уни
соци�алното претпри�атие ги имаше и своите почетоци
во организаци�а на настани. Така, во периодот �уни-
декември 2021 година беа организирани 10 настани во
Клуб П.Е.Т. на кои учество зедоа над 120 лица, а во
периодот септември-ноември 2021 година просторот се
издаваше на две лица за повремена канцелариска
работа. 
Преку спроведените економски активности се започна
со реализаци�а на соци�алната деловна активност во
рамки на организаци�ата, но и подобрување на
соци�алниот импакт на здружението ко� се остварува со
обезбедување на дополнителен фонд за вадење на
лична документаци�а за соци�ално загрозени граѓани
кои се обраќаат во Клуб П.Е.Т.

На 25.11.2021 година, претставници на Клуб П.Е.Т. зедоа учество на Регионалниот Саем на
соци�ални претпри�ати�а од Пелагонискиот регион, што се одржа во народниот театар во
Битола, на ко� беше промовирана работата на Клуб П.Е.Т.
-Иде�ата за Клуб П.Е.Т. беше претставена и во на�новиот извешта� на Open Society
Foundations, каде е анализирано нашето искуство во тестирање и воведување
иновативни пристапи за поголема одржливост на програмите за пристап до правда на
заедниците, при што беше истакната важноста колку е клучно да се вклучат сите
потенци�ално засегнати страни во текот на целиот процес на развивање на иде�ата за
соци�ално претпри�атие, а особено заедницата со ко�а работи организаци�ата.
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Постигната промена:

Преку започнување со работа на соци�алното претпри�атие Клуб П.Е.Т., нашето здружение
уште еднаш покажа дека сите свои активности доаѓаат од и се наменети за граѓаните. Со
деловната активност ко�а �а започна Станица П.Е.Т. преку отворањето на соци�алното
претпри�атие допринесе за подобрување на правната и параправната помош ко�а �а нуди
здружението за сите граѓани, а посебно за маргинализираните поради различни основи, а
воедно за истите обезбеди и поголем фонд на средства за вадење на лична документаци�а
што е од особена важност за сите граѓани кои поради различни финансиски, соци�ални,
технички и други причини не се во можност да обебзедат лична документаци�а ко�а им е
потребна за остварување на различни права. 

Клуб П.Е.Т. во сво�ата основа ги има граѓаните, па така преку спроведените активности се
создава приход ко� ќе се вложи во дополнителен разво� и одржливост на параправната
помош ко�а здружението �а обезбедува, а е клучен дел од програмата за правно
за�акнување и од суштинско значење за остварувањето на основните права на граѓаните
од маргинализираните заедници од Прилеп и околните општини. Во наредниот период
Клуб П.Е.Т. засилено ќе работи на дополнителна промоци�а помеѓу клучните корисници со
цел генерирање на дополнителни средства и проширување на опфатот на целните групи,
како и унапредување на правната и правната помош ко�а �а нуди здружението.
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Ул. Прилепски бранители бр. 24/1 - 

мезанин, 7500 Прилеп

+389 75 278 753

stanicapet@gmail.com

https://stanicapet.org.mk/


