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2 0 1 6  Г ОД И Н А  

 

Во 2016 година, активностите на Реактор беа спроведувани во согласност со програмските 

определби и цели, како и во согласност со стратегијата за организациски развој 2014 – 

2016. Во овој извештај се претставени спроведените проекти и активностите насочени кон 

организацискиот развој. 

 

РОДОВА ЕДНАКВОСТ  

EU застапување 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: НОЕМВРИ 2015-ДЕКЕМВРИ 2016  

ДОНАТОР: ФОНДАЦИЈА KVINNA TILL KVINNA  

Целта на овој проект е да се крене видливоста на женските човекови права во процесот на 

пристапување кон ЕУ, како и да се зголеми партиципацијата на женските организации на 

сите нивоа на јавни политики. Во рамките на проектот беше остварена студиска посета во 

Брисел со цел подготовка и тренинг на претставници од женски организации од Западниот 

Балкан за понатамошно застапување и лобирање со различни стејкхолдери и ЕУ 

застапници. Во таа насока, беа реализирани средби со претставници од Европскиот 

Парламент, European External Action и Генералниот Директорат за соседски политики и 

проширување.  Дополнително, во консултација со Платформата за родова еднаквост, беше 

доставен коментар на Извештајот за напредок 2015 до Европскиот Парламент и 

Генералниот Директорат, беше подготвен придонес за извештајот на ЕУ за напредокот на 

Македонија, како и коментар на самиот извештај. Во рамки на проектот, сито така беше 

реализирана студиска посета во Шведска посветена на осознавање на политики и пракси за 

родово одговорно буџетирање. Исто така, во рамки на проектот беа подготвени: извештај 

во сенка за имплементацијата на стратегијата за родова еднаквост за 2015 година, анализа 

на имплементацијата на Законот за еднакви можности на мажите и жените, како и рдова 

анализана програмите на политичките партии.  

 

Платформа за родова еднаквост   

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: континуирано 

ДОНАТОР: различни извори на финансирање 

Активностите на платформата во 2016 година се одвиваа со намален интензитет. 

Организациите членки беа вклучувани во различни иницијативи и проекти. Од 

позначајните, во 2016 се издвојуваат декларацијата за промена на законот за абортус, 

предводена од ХЕРА, во која активно учествуваше Реактор, а која ја потпишаа 11 

политички партии. Понатаму, повторно во соработка со ХЕРА беше подготвена анализа за 

усогласеноста на Целите за одржлив развој и Стратегијата за родова еднаквост  2013 – 

2020. Во 2016 година, Платформата потпиша меморандум за соработка со МТСП кој 

овозможува олеснета соработка на организациите членки со министерството . 

 

Сиромаштија, руралност, род 

ВРЕМТРАЕЊЕ: Август – Ноември, 2016 

ДОНАТОР: РРПП 

Сиромаштија, руралност, род е називот на проектот кој во 2016 година Реактор го 

спроведуаше односно имплементираше во соработка со Центарот за етика, право и 



 

 

применети науки од Белград (CELAP), финансиски подржан од РРПП. Проектот имаше за 

цел да поттикне дискусија за социјалната исклученост на руралните жени и воедно да ги 

промовира наодите од регионалното истражување на оваа тема спроведено од CELAP. Во 

рамките на проектот беше организиран изложба на фотографии направени во текот на 

истражување, како и дискусија за споредбена анализа на социјално исклучените жени во 

Македонија и Србија, потешкотиите со кои се соочуваат и можните начини за нивно 

надминување. 

 

Зајакнување на влијанието на жените во политичките процеси 

ВРЕМТРАЕЊЕ: Мај 2016 – Април 2017 

ДОНАТОР: НДИ 

Во 215 година, Реактор почна со спроведувањето на проектот за зголемување на 

влијанието и ефективноста на жените политичарки во Македонија преку овозможување 

лесен и едноставен пристап до дигитална платформа - веб платформа, која што ќе нуди 

поддршка од заедницата и размена на експертиза. Оваа веб платформа ќе претставува 

простор за вмрежување на жените политичарки во и помеѓу партиите, истовремено 

овозможувајќи им преку солидарност, соработка и размена на искуства да ги зајакнат 

своите позиции како во рамки на политичките партии, така и во јавната сфера. Во 2016 беа 

спроведени само дел од активностите кои подразбираат подготовка на предлог концепт и 

структура на платформата, како и  идентификување и вклучување на 6 жени политичарки 

кои ќе учествуваат во креирањето и промовирањето на онлајн платформата. 

 

МЛАДИ  

Национален младински совет 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: / 

ДОНАТОРИ: РАЗЛИЧНИ ИЗВОРИ 

Реактор е еден од основачите на НМС и учествува како активен член од неговото основање 

во 2013. Во 2016 година Реактор учествуваше во консултациите на НМС за подготовка на 

Националната стратегија за млади, како и  во последователните активности насочени кон 

документирање и критика на процесот на подготовка и содржината на стратегијата. 

Дополнително, Реактор беше дел и од активностите на НМС поврзани со основањето на 

Регионалната канцеларија за млади од Западен Балкан (RYCO), како и избор на член на во 

оваа иницијатива од редот на граѓанските организации. Сознанијата и наодите од 

учеството во овие процеси беа искористени за застапување на интересите на НМС пред 

домашните и меѓународните институции. 

 

 

 УРБАН РАЗВОЈ  

Проект за чист воздух 

ВРЕМТРАЕЊЕ: Април 2016 – Април 2017 

ДОНАТОР: Американска амбасада 

 

Проектот за чист воздух се спроведува во партнерство со Еко-свест, Аналитика, 

Македонски зелен центар и ОРТ. Целта на проектот е да осигура имплементација на 

меѓународните стандарди за чист воздух преку унапредување на комуникацијата и 

координацијата на релевантните институции, Собранието на РМ, медиумите, како и 

пошироката јавност. Во рамките на проектот, Реактор ќе изработи документ за јавни 

политики во кој ќе се причините за високото загадување, ќе се мапираат релевантните 



 

 

институции и нивните надлежности, политиките во областа и ќе се дадат препораки за 

надминување на состојбите. Оваа активност е предвидено да се реализира во 2017 година. 

 

 

 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ГРАЃ АНСКО ОПШТЕСТВО И  ЧОВЕКОВИ ПРАВА  

ИПА 2 Механизам за граѓанските организации 

ВРЕМТРАЕЊЕ: Февруари 2016 – Јули 2018 

ДОНАТОР: ЕУ 

ИПА2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)  реактор го спроведува во 

партнерство со МЦЕО, Еко-Свест и Зенит. Главната цел на проектот е зајакнување на 

влијанието на граѓанското општество врз јавните политики и донесувањето одлуки, во 

граѓанскиот и политичкиот дијалог и влијанието врз клучните реформи за понатамошна 

поддршка на земјата во процесот на пристапување во ЕУ. Проектот воедно овозможува 

институционална поддршка, зајакнување и координација на ИПА 2 Механизмот во кој 

членуваат повеќе од 200 организации кои делуваат во осум сектори согласно 

Националниот стратешки документ за ИПА 2 2014 - 2020. Анализа на секторските 

политики е компонентата на проектот за која ја имплементира Реактор. Во 2016 беше 

објавен конкурс и избрани истражувачи кои ќе ги подготват првите 10 анализи. 

Дополнително, Реактор ги координира и поддржува Сектор 6 (образование, вработување и 

социјална политики) и Сектор 8 (прекугранична соработка). Во рамките на проектот беа 

спроведени неколку консултативни состаноци со секторите од кои произлегоа коментари 

на состојбите во дадените сектори, како и коментари на Националниот стратешки 

документ за ИПА 2 2014 – 2020 кои беа презентирани и доставени до претставниците на 

ЕУ во Скопје. 

 

Монитор на собири во Западен Балкан 

ВРЕМТРАЕЊЕ: Октомври 2015 – Јуни 2016 

ДОНАТОР: Европски центар за непрофитно право 

Проектот беше координиран од европскиот центар за непрофитно право, а имплементиран 

во партнерство со Бранители на граѓански права (БиХ), Куќа на човековите права (ХРВ), 

Институт Алтернатива (ЦГ) и ЈУКОМ - Комитет на правници за човекови права (СРБ), во 

координација на ЕЦНП. Целта на проектот беше да дизајнира и пилотира истражувачка 

методологија за набљудување на правните промени и практичната примена на слобода на 

здружување во пет земји од Западен Балкан. Реактор ја дизајнираше истражувачката 

методологија користена во земјите кои учествуваа во истражувањето, го спроведе 

истражувањето во Македонија и придонесе во подготовката на националните 

истражувачки извештаи. Во рамите на проектот, во Скопје беше организирана 

меѓународна експертска работилница на која се споделија наодите од истражувањата и се 

дискутираа трендовите во спроведувањето на правото на слобода на собирање. 

Дополнително, како дел од соработката со ЕЦНП, Дамјан Здравев од Реактор учествуваше 

на работилница за унапредување на праксите за мониторирање на правото на протест 

организирана од ЕЦНП во Будимпешта, како и на експертска работилница за правото на 

учество организирана од комитетот за човекови права на УН во Женева.   

Истражување на јавната перцепција за системот за бесплатна правна помош 

ВРЕМТРАЕЊЕ: Септември – Ноември 2016 

ДОНАТОР: Фондација отворено општество Македонија 

Во 2016 година Реактор беше ангажиран од ФООМ да спроведе истражување за јавната 

перцепција на граѓаните за Законот за бесплатна правна помош (ЗБПП), поточно има за 

цел да ја испита информираноста на граѓаните за системот со кој се пропишуваат правото 

и начините на користење на бесплатната правна помош која треба да го олесни пристапот 

http://mcet.org.mk/
http://www.ekosvest.com.mk/
http://www.zenith.org.mk/


 

 

до правда за одредени категории на граѓани. Истражувањето беше спроведено на 

репрезентативен примерок на граѓани на територијата на Република Македонија.  

 

 

USAID проект граѓанско општество 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:  Август 2012 – Декември 2016 

ДОНАТОР: USAID 

Овој проект има за цел да го зголеми граѓанското учество во политичкиот и социјален 

живот и да ги стимулира граѓанските организации зајакнато да учествуваат во процесот на 

борба за демократски реформи. Реактор го имплементира проектот, заедно со Фондацијата 

Отворено Општество, Форум - Центарот за стратегиски истражувања и Младински 

образовен форум. Во 2016, петта година по ред,  беше спроведено  анкетата за граѓанско 

учество. Во 2016 година, во рамки на овој проект беше подготвена компаративна студија за 

граѓанско учество 2012 – 2016, како и бриф за граѓански активизам. Податоците од 

истражувањата беа визуелизирани и поставени на платформата graganskoucestvo.mk 

Дополнително, беше направена анализа на најдобри практики на грантисти кои беа 

поддржани од проектот, беше спроведено мапирање на граѓанското општество, како и 

студија за прифатеноста на темите и пораките на граѓанското општество во јавноста.  

 

Предизвици и можности за вработување на маргинализирани групи во социјални 

претпријатија 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Август 2015 – Април 2016 

ДОНАТОР: RRPP  

Овој проект ги истражува можностите за вработување на маргинализираните групи во 

социјални претпријатија преку  мапирање на моделите на социјални претпријатија во 

Македонија, Албанија и Косово, како и анализа на потребите на припадниците на 

маргинализираните групи. Проектот се имплементира со 4 партнерски организации: 

Конект и Паблик од Македонија, Partners Albania од Албанија и Center for Peace and 

Tolerance од Косово. Во рамки на проектот Реактор ја подготви компаративната студија 

Социјални претпријатија и работната интеграција на ранливите групи во Македонија, 

Албанија и Косово, како и мапирање на социјалните претпријатија во Македонија. 

Резултатите од истражувањата беа презентирани на конференција во Скопје, како и на 

работниот состанок на ICSEM во Тирана, како и на годишната конференција на ISTR во 

Стокхолм. 

 

Балканска мрежа за социјално претприемништво 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јуни– Декември 2016 

ДОНАТОР: RRPP 

Целта на проектот е воспоставување на Балканска мрежа за социјално претприемништво 

во која ќе бидат вклучени организации, институции и поединци кои работат во областа на 

социјалната економија. Мрежата ќе служи како регионална платформа за соработка, 

споделување на знаење и заеднички проекти поврзани со социјалните претпријатија и 

социјалната економија на Балканот. Во рамките на проектот беше организира н 

меѓународна конференција во Скопје на која учествуваат истражувачи и експерти од 

обласа, а исто така беше издаден и зборник на трудови. 

 

Правните потреби на граѓаните 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2016 – Септември 2017 

ДОНАТОР: ФООМ 

Во 2016 година започна истражувањето за правните потреби на граѓаните со посебен 

фокус на ромите.  Во почетниот период на проектот, се подготвуваше истражувачката 

методологија, како и дизајнирање на примерокот. Процесот ќе продолжи и во 2017 година 



 

 

кога ќе се дизајнира инструментот, ќе се спроведат интервјуа, по што ќе се изработи 

истражувачката студија. 

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ  

Во 2016 година се реализираа неколку активности предвидени со организациската 

стратегија за развој. 

Мониторинг, евалуација и учење.  

Согласно организациската стратегија за развој и стратешките определби на организацијата 

за континуирано подобрување и унапредување на работата и постигнувањата, во 2016 

година беше подготвена стратешка рамка за мониторинг, евалуација и учење. За потребите 

на подготовката на овој стратешки документ беше ангажирана Марина Шкрабало, 

консултантка од ГОНГ Хрватска, која во процесот на подготовка спроведе анкета со 

партнерите и соработниците на Реактор, како и две работилници со персоналот на Реактор. 

Документот ги идентификува областите на делување како и теоријата на промени на 

организацијата и овозможува насоки, како и аналитички алатки, процеси и актери преку 

чија имплементација ќе се овозможи мониторинг и евалуација на истражувањата и 

застапувањето на Реактор насочени кон постигнување позитивни општествени промени во 

областите на делување. 

 

НОВ ПЕРСОНАЛ  

Васка Лешоска 

Во 2016 година на тимот на Реактор му се придружи Васка Лешоска. Како помлада 

истражувачка, заедно со истражувачкиот тим Васка работи на подготовка на истражувачки 

методологии, собирање на анализа на податоци, како и изработка на истражувачки 

извештаи и анализи.  


