
 

 

 

Г ОД И Ш Е Н  Н А РАТ И В Е Н  И З В Е Ш ТА Ј  З А  

2 0 1 7  Г ОД И Н А  

 

Во 2017 година, активностите на Реактор беа спроведувани во согласност со програмските 

определби и цели, како и во согласност со одобрените проекти. Во овој извештај се 

претставени спроведените проекти, како и активностите насочени кон организациски 

развој. 

 

РОДОВА ЕДНАКВОСТ  

EU застапување 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Јануари 2016-Декември 2018  

ДОНАТОР: ФОНДАЦИЈА KVINNA TILL KVINNA  

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

на пристапување кон ЕУ, како и да го зголеми учеството на женските организации на сите 

нивоа на јавни политики. Во рамките на проектот континуирано се остваруваат студиски и 

застапувачки посети во Брисел (оваа година и во Виена). Реактор добива поддршка во 

рамки на проект на КТК кој има за цел да ги подготови женските организации од Западен 

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 2016 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, исто така беа 

подготвени: извештај во сенка за имплементацијата на стратегијата за родова еднаквост за 

2016 година, која се користи како основен документ за планирањето за новиот акциски 

план.  

 

Платформа за родова еднаквост   

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: континуирано 

ДОНАТОР: различни извори на финансирање 

 

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 2017 беа 

спроведени завршните активностите на проектот, но се очекува да 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  

Младинско застапување за одржлива иднина 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Мај 2017 – Јули 2018 

ДОНАТОРИ: Цивика Мобилитас 

Проектот е во фаза на прибирање податоци и досега се спроведени сите предвидени фокус 

групи. Целта на проектот е зајакнување на капацитетите и поддршка на младинските 

граѓански организации кое ќе води до подобрување на младинските политики на 

национално и локално ниво. Креирање на нови ресурси и податоци за поддршка при 

застапување пред институциите на младинските организации. 

 

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 2017 година Реактор учествуваше во работата на НМСМ поинтензевнo, со 

оглед на тоа што нашиот претставник во Управниот одбор е воедно и претсeдател на 

одборот.  

 

 

 УРБАН РАЗВОЈ  

Проект за чист воздух 

ВРЕМТРАЕЊЕ: Април 2016 – Април 2017 

ДОНАТОР: Американска амбасада 

 

Проектот за чист воздух се спроведе 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 изработи документ за јавни политики во кој ќе се причините 

за високото загадување, се мапираа релевантните институции и нивните надлежности, 

политиките во областа и се дадоа препораки за надминување на состојбите.  

 

 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. 

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


 

 

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: Август 2017 – Декември 2017 

ДОНАТОР: Европски центар за непрофитно право 

Проектот беше координиран од европскиот центар за непрофитно право, како 

продолжение и проширување на проектот од 2016 година. 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, наш преставник учествуваше 

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

организирана од ЕЦНП во Будимпешта.  

 

Правните потреби на граѓаните 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Ноември 2016 – Декември 2017 

ДОНАТОР: ФООМ 

Во 2017 година се спроведе теренско истражување за реплицирање на националната 

студија, овојпат конкретно за правните проблеми на Ромите.  

 


