
„ПОДОБРУВАЊЕ НА ВКЛУЧЕНОСТА И ВЛИЈАНИЕТО НА 
ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И ПРИ 
ДОНЕСУВАЊЕТО ОДЛУКИ КАКО ПОДРШКА НА ДРЖАВАТА ВО 

ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ”

Проектот го спроведуваат:

МЗЗПР

Почнувајќи од 1-ви Јануари 2019 
година, во рамките на проектот 

“Подобрување на вклученоста и 
влијанието на граѓанското општество во 
јавните политики за безбедност и здравје 
при работа и при донесувањето одлуки 
како подршка на државата во процесите 
на пристапување кон ЕУ”, се започна 
со имплементација на акциите на кои 
им беше доделен субгрант. Проектот е 
финансиран од Европската Унија. 

Вкупно десет (10) граѓански организации 
и здруженија добија грант во рамките на 
програмата за суб-грантирање. 

Под-грантирањето беше позитивна 
новина воведена преку програмите на 
ИПА што и дозволува на Европската 
Унија средства да стигнат до локалните 
граѓански организации и да покрие 
широк опсег и географска дистрибуција 
низ државата.

Весна Ристовска, менаџер на проектот 
зборува за придобивките и предизвиците 
при спроведување на грантовата 
шема. Градењето на капацитетите 
на граѓанските организации со 
доделувањето на подгрантови им 
овозможија на локалните организации 
да работат на одредени прашања од 

областа безбедноста и здравјето при 
работа што ги засегаат заедниците во 
коишто работат, поставувајќи добар 
пример за овозможувањето на развојот 
на граѓанското општество. Ристовска 
истакнува дека наша цел е да видиме 
влијателно граѓанското општество 
подготвено за спроведување на клучните 
реформи за заштита при работа и 
условите за работа, како подршка 
на нашата земја во процесите за 
пристапување кон ЕУ. 

Во ова издание ви ги презентираме 
резултатите од досегашната 
имплементација на три суб-грантирани 
акции, во имплементација на Регионален 
центар за застапување Делчево- РЦЗ, 
Здружение на граѓани ЗИП ИНСТИТУТ 
за политичко и добро владение Скопје и 
Здружение за унапредување и заштита 
на правата на работниците Достоинствен 
Работник – Прилеп.
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Весна Ристовска - Проект менаџер

Проектот е финансиран од Европската Унија
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Име на акцијата: „Едукативен 
центар за безбедност и здравје 
при работа во Источниот плански 
регион“

Спроведувач: Регионален центар за 
застапување Делчево- РЦЗ

Имплементирани активности:

Во рамки на овој проект кој РЦЗ 
го спроведува во три фази се 
имплементираа низа активности 
кои имаа за цел да ги промовираат 
стандардите за БЗР во источниот 
регион од Македонија. Во 
секоја активности беа вклучени 
претставници од активните граѓански 
организации во Делчево, стручната 
јавност која многу допринесе 
за имплементација и се разбира 
медиумите кои постојано известуваа 
на регионалните и на националните 
медиуми за текот на проектот. 

Првата фаза од проектот се состоеше 
од имплементација на три дводневни 
работилници за зајакнување на 
капацитетите на граѓанските 
организации кои се основачи на 
РЦЗ во делот на организациска 
самопроценка, управување со 
човечки ресурси и финансиско 
работење. Резулатот од овие 
работилници беше доста позитивен 
поради тоа што се утврди нивото 
на развој на организацијата, се 
разменија искуства преку дискусии и 
заеднички се креираа правилници кои 
во наредниот период ќе треба да ја 
насочат работата на организацијата 
во наведените области. 

Втората фаза беше наменета за 
активности поврзани со  формирање 
на мрежа на ГО кои дел од 
својата работа ќе ја насочат кон 
промовирања и залагања од областа 
на БЗР. Овие активности ќе бидат 
регулирани со воспоставување 
на мрежа и креирање на акциски 

план врз основа на кој ќе се одвива 
работњето на мрежата.  Третата фаза 
која се одвива паралелно со првите 
две се однесува на формирање 
центар за БЗР  во Источниот регион 
кој на едно место ќе ги координира 
сите засегнати страни кои се 
директно или индиректно вклучени во 
активности за безбедност и здравје 
при работа. Како целни групи се 
опфатени граѓанските организации, 
бизнис секторот, стручната јавност и 
медиумите од регионот. 

Во овој период на имплементација на 
проектот РЦЗ стана препознатлива 
по прашањето за подигнување на 
стандардите за БЗР во  овој регион 
од Македонија. Сето тоа доведе 
до голем интерес од страна на 
стручната јавност за вклучување 
во активностите, но пред се од 
граѓаните -работници кои се повеќе 
се интересираат за своите права 
и обврски за да си овозможат  
побезбедна и поздрава работна 
околина.

Повеќе информации може да 
погледнете на нашата Веб страница  
www.rcz.delcevo.org.mk 

Име на акцијата: „Градење на 
капацитети на ЗИП за БЗР, преку 
анимирање на конституентите“

Спроведувач: Здружение на граѓани 
ЗИП ИНСТИТУТ за политичко и добро 
владение Скопје

Имплементирани активности:

После големиот успех на 
Македонскиот Енергетски Форум 
2019 (15 - 17 мај 2019), тимот на 
ЗИП Институт мотивиран продолжи 
на истото место со обуката за 
зајакнување на капацитетите на 
тимот. Овој персонал и програмско 
повлекување се одржаа на 17-ти 
и 18-ти мај 2019 година во хотел 
Изгрев, во Струга, во најпријателска 
атмосфера и многу продуктивни два 
дена. Се дискутираше за начинот 
на управување на организацијата 
и позицијата на која моментално 
се наоѓа.  Исто така имаше дел 
за тестирање на нивниот стил на 
учење, разговараа за поставеност на 
ЗИП Институт и со каква структура 
располагаат во моментов, што треба 
да се надогради и што треба да се 
промени. Исто така имаше можност  
сите да разменат идеи за својот 
развој во иднината и како се гледаат 
себеси за 3 до 5 години од сега.

На  7-ми јуни 2019 ЗИП Институт 
потпиша меморандум за соработка 
со Државниот инспекторат за труд. 
Водени од потребата за меѓусебна 
соработка поради ефикасно 
спроведување на своите надлежности 
и работни обврски, подготвени за 
ефикасна соработка која што ќе 
допринесе за размена на искуства 
и експертиза, потврдувајќи ја 
заедничката заложба и интерес 
за унапредување на работата на 
единиците на локалната самоуправа 
ЗИП Институт и Државен инспекторат 
за труд склучија меморандум за 



соработка. Вториот меморандум за 
соработка беше потпишан на 11-јули 
2019  со Бизнис Конфедерација на 
Македонија.

Од јануари до август беа одржани 
3 координативни средби  со до 10 
претставници на конституентите на 
ЗИП. Првата координативна  средба 
беше остварена на 28-ми февруари 
2019, во просториите на ЗИП 
Институт. Главна тема за дискусија 
беше безбедноста и здравјето при 
работа во Република Македонија, 
што во суштина уредува Законот за 
безбедност и здравје при работа и 
кои се обрвските на работодавачите, 
која е улогата на невладиниот сектор 
во иницирање на суштински промени 
со цел адресирање на проблемите 
на општеството во целина како и на 
работодавците и работниците.

Третата координативна средба 
беше остварена на 11-ти јули 
2019 во просториите на Кортекс, 
конституенти на ЗИП Институт од 
Тетово. На оваа средба повеќе 
се дискутираше за заштитата на  
психичката и моралната состојба на 

работниците, што претставува доста 
комплексно прашање кое во денешно 
време станува се поактуелно.

Име на акцијата: „Унапредување 
на внатрешните структури 
и процедури на управување 
на здружение Достоинствен 
Работник“

Спроведувач: Здружение за 
унапредување и заштита на 
правата на работниците 
Достоинствен Работник – Прилеп

Имплементирани активности:

Здружението Достоинствен Работник 
како и секоја граѓанска организација, 
синдикат, фирма или институција има 
свој уникатен пат на развој. Со оглед 
на тоа што секоја организација/
институција е сочинета од членови 
или вработени кои се уникатни 
единки имаат своја сопствена 
внатрешна динамика на работа 
и развој. Во текот на работењето 
на здружението како целина се 
развива и се соочува со одредени 
предизвици, и со можности. Особено 
е интересно дека здружението 
делува како еден целосен организам, 
а секоја индивидуа е составен дел 
од самиот развој кој придонесува на 
различен начин. 

Со реализација на проектот 
од страна на стручни лица се 

подготвија внатрешни правилници 
и процедури за добро управување 
на здружението. Во месец јуни 2019 
година се реализира дводневна 
обука на тема „Раководење со 
проектен циклус на ЕУ проекти“ на 
која учество зедоа претставници од 
граѓански организации, институции 
и синдикати од Пелагонискиот 
регион. На обуката се разговараше 
за развивање на идеја до логична 
рамка, структура на проект и буџет, 
како да се направи мониторинг 
и еваулација по завршување на 
одреден проект или иницијатива. 
Обуката ја водеше Зоран 
Стефановски. 

Во согласност со проектните 
активности се подготви Прирачник 
за добро управување во граѓанските 
организации. Токму овој прирачник 
има за цел да им ги направи 
достапни на едно место најчесто 
применуваните стандарди за добро 
управување пред се на лидерите на 
граѓанските организации и другите 
правно-општествени субјекти.

Повеќе информации за спроведените 
активности во рамките на оваа 
субгрантирана акција можете да 
најдете на следниот линк: 
www.zdr-adw.weebly.com  
и на ФБ страната  
https://www.facebook.com/Dostoinst-
venRabotnik. 
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