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ВОВЕД 

Мисија на ЕХО: 

Да се залага, помага и обезбедува услови за унапредување на социо-економскиот 

статус на граѓаните со посебен осврт на активното граѓанско учество во креирање 

на политиките и заштита на човековите права. 

Цели и задачи:  
1. Да ја развива, подобрува и поддржува комуникацијата меѓу сите општествени 
фактори во Република Македонија, особено меѓу граѓаните и властите на сите 
нивоа;  
2. Да ја подобрува едукацијата на граѓаните во согласност со современите 
општествени потреби;  
3. Да ги набљудува и анализира економските, социјалните, здравствените и 
општествено-политичките процеси во земјата и да предлага мерки и превзема 
конкретни активности за нивно унапредување;  
4. Да се залага за активно граѓанско учество и да учествува во креирањето на 
политики и донесувањето на одлуки на локално и национално ниво; 
6. Да ги поддржува и афирмира процесот на децентрализација и економскиот 
развој и просперитет на Република Македонија;  
7. Да го поддржува и афирмира процесот за приближување на РМ кон Европската 
Унија;  
8. Да спроведува активности во насока на транспарентност, одговорност и 
отчетност и да се залага за намалување на корупцијата и подобрување на 
доброто владеење;  
9.  Да се залага за здрава еколошка средина, промоција на рурален, еко и 
социјален туризам и да ги промовира културните вредности, обележја и 
специфики на Република Македонија; 
10. Да превзема и врши надлежности делигирани од државните органи и органите 
на единиците на Локална самоуправа: 
11. Да остварува и други дејности во согласност со Законот, статутот и актите на 
здружението. 
 

Горенаведените цели, здружението ќе ги остварува на  следниов начин: 

1. Организирање и реализирање на разни форми на комуникација меѓу сите 
општествените фактори; 
2.   Организирање и спроведување на истражувања, мониторинг и анализи;  
3. Организирање и спроведување на обуки, работилници и други форми на 
едукација од различни области; 
4. Организирање и спроведување на семинари, трибини, конференции и слични 
манифестации; 
5.  Работа со граѓани на непосреден начин;  
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6. Спроведување на активности за унапредување, јакнење и инфраструктурен 
развој на локалните заедници и ресурси во согласност со потребите и 
приоритетите на граѓаните; 
7. Предлагање мерки до надлежните органи и институции за унапредување на 
политиките и практиките;  
8. Изработување и доставување на разни информативни и едукативни 
материјали. 
 

Историјат 

ЕХО  е хуманитарна невладина, непартиска организација во кое граѓаните 
слободно се здружуваат. 

 
Здружението е самостојно во организирањето и остварувањето на своите 

цели и активности. 
 

Здружението ЕХО едукативно хуманитарна организација е основана на 7 
април 2003 год. По иницијатива на група граѓани со значително искуство на 
работа во НВО секторот и со огромен ентузијазам за внесување на иновативни 
идеи во работата на граѓанските асоцијации. Органите на управување и 
раководење на ЕХО вклучуваат Собрание на здружението, Извршен одбор и 
претседател на здружението. 

 
Активностите на ЕХО се пред сè насочени кон јавните и државните 

институции и органи на централно и на локално ниво, бизнисмените и нивните 
здруженија, кон невладините организации, како и кон граѓаните на локално и на 
централно ниво како крајни корисници на делувањето на организацијата. 

 
ЕХО досега има спроведено дваесетина проекти, во рамките на кои има 

изработено и предложено неколку стотини конкретни предлози и препораки за 
унапредување на регулативата и практиката во насока на потранспарентно, 
поотчетно и поодговорно работење на централната и на локалните власти. 

 
ЕХО веќе пет години континуирано работи на овозможување на бесплатна 

правна помош на жртвите на семејно насилство, што е една многу специфична 
целна група, а чии права и интереси се само формално-правно застапени во 
сегашната верзија на Законот за бесплатна правна помош. Преку функционирање 
на канцеларијата за бесплатна правна помош и предложените активности, ЕХО 
обезбедува одржување на својата примарна мисија во смисла на ефикасно 
остварување на правата на граѓаните, еднаков третман за сите и се фокусира и 
продолжува со својата посветеност на вклучување во крерање на политиките кои 
се во интерес на нашите целни групи. 
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СПРОВЕДЕНИ  АКТИВНОСТИ 
 
 
Во текот на 2011 година ЕХО работеше на спроведување на активностите пред сé 
во рамките на следните проекти: 
 
 

  „Проект на УСАИД за транспарентно владеење“, финансиски поддржан од 
УСАИД  Македонија, а кој се спроведува во партнерство со НВО 
Инфоцентар и Центар за граѓански комуникации. 
 

 „Од тебе зависи“, финансиски поддржан од УНИФЕМ. 
 

 „Да им овозможиме ефикасна заштита на жртвите на семејно насилство!“ 
финансиски поддржан од UN WOMEN 

 
 „Зајакнување на капацитетите на националната мрежа против насилство 

врз жените и семејно насилство“, финансиски поддржан од UN WOMEN 
 

 „Следење на примената на Законот за бесплатна правна помош“ 
финансиски поддржан од ФООМ 

 
 

 „Медиумите и невладините организации против корупцијата“ финансиски 
поддржан од УСАИД  Македонија, а кој се спроведува во партнерство со 
Центар за граѓански комуникации. 
 

 „Мониторинг на јавните набавки“, финансиски поддржан од ФИООМ и 
технички поддржан од Националниот демократски институт,  а кој се 
спроведува во партнерство со Центар за граѓански комуникации. 

 
 

Проект на УСАИД за Транспарентно владеење 2009 – 2012 
 
Цел на проектот: Да се зголеми довербата на граѓаните во локалните власти. 
Во рамките на овој проект во 2011 година беа спроведени следните активности: 



 На 4 општини од источна Македонија им е асистирано во спроведувањето 
на најголемиот дел од доставените 44 препораки за унапредување на 
нивното работење од областа на транспарентноста, одговорноста и 
отчетноста, информирањето на граѓаните, проактивноста на општината кон 
локалната заедница и професионалноста на општинската администрација;  

 Примени се повеќе од 400 поплаки и предлози од граѓани преку четирите 
граѓански центри за унапредување на работата на локалната самоуправа 
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кои функционираат во четири општини од Источна Македонија – Штип, 
Струмица, Виница и Свети Николе.  

 Потпишани се меморандуми со градоначалници од 4 општини од скопскиот 
регион за нивно учество во проектот за транспарентно владеење;  

 Спроведено е истражување меѓу 400 граѓани, фирми и невладини 
организации од скопскиот регион за работењето на општините;  

 Организирани се дебата и работилница за 11 претставници на четири 
скопски општини за вградување механизми и практики за потранспарентно, 
поотчетно и поодговорно работење;  

 
Проект - Од тебе зависи! 
 
Цел на проектот: Да се зајакне соработката меѓу надлежните институции и 
здруженија на граѓани за обезбедување на ефикасна правна помош на жртвите на 
семејно насилство.   
Во рамките на овој проект во 2011 година тековно работеше канцеларијата за 
бесплатна правна помош за жртвите на семејно насилство. 
 
Проект - Да им овозможиме ефикасна заштита на жртвите на семејно 
насилство! 
 
Цел на проектот: Да се воведат процедури за соработка, размена на информации 
и следење на случаите на семејно насилство во сите институции кои работат или 
се во можност да го детектираат постоењето на семејно насилство  
Во рамките на овој проект во 2011 година беа спроведени следните активности: 

 Работилница за воведување  на процедурите и воспоставување на 
ефикасен систем за заштита на жртвите на семејно насилство 

 Работилница за јакнење на капацитетите на здруженијата на граѓани во 
пружање на беслатна правна помош на жртвите на семејно насилство 

 Информативна сесија за споделување на искуства и презентација на добри 
практики  

 
 

Проект - Зајакнување на капацитетите на националната мрежа против 
насилство врз жените и семејно насилство 
 
Цел на проектот: Јакнење на капацитетите на членките на мрежата  
Во рамките на овој проект во 2011 година беа спроведени следните активности: 

 

 Формирање на националната мрежа против насилство врз жените и 
семејно насилство 

 Обука за застапување и лобирање за унапредување на политиките и 
институционалниот одговор на родово базирано насилство 

 Обука за стратешко застапување на жртвите на семејно насилство 

 Учество во кампањата 16 дена активизам против насилство врз жените 
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Проект - Следење на примената на законот за бесплатна правна помош 
 
Цел на проектот: Да придонесе кон поефикасна примена на ЗБПП, како и во 
обезбедувањето на правото на еднаков и ефикасен пристап до правдата на 
граѓаните и да се зајакнат 
Во рамките на овој проект во 2011 година беа спроведени следните активности: 

 Преку канцеларија за бесплатна правна помош за жртви на семејно 
насилство набљудувавме колку од граѓаните кои побарале помош ги 
исполнуваат условите за користење на правото на бесплатна правна 
помош, согласно Законот за бесплатна правна помош. 
 

 
Проект - Медиумите и невладините организации против корупцијата 

 

Цел на проектот: Зајакнување на улогата на НВО-и  и медиумите во борбата 

против корупцијата во Македонија и нивна соработка на тоа поле. 

Во рамките на овој проект во 2011 година беа спроведени следните активности: 
 

 Учество во мониторинг на начинот на кој македонските медиуми (на 

национално и на локално ниво, печатени и електронски) известуваат за 

корупцијата 

 Учество во анализа на резултатите од мониторингот и во извлекувањето 

препораки за унапредување на новинарското известување за корупцијата 

 Учество во серија дебати  со претставници на НВО за нивната улога во 

борбата против корупцијата 

 Учество во изработка на прирачник за НВО–и за спречување на корупцијата  

 Учество во обука за претставници на НВО-и за борба против корупцијата 

 Учество во заедничка работилница за медиуми и невладини организации за 

начините и предизвиците на нивната соработка во борбата против 

корупцијата 

 Учество во воспоставување и членство во мрежата на медиуми и НВО-и за 

борба против корупцијата 

 
Проект – Мониторинг на јавни набавки 
 
Цел на проектот: да се зголеми транспарентноста, отчетноста и одговорноста при 
спроведувањето на постапките за јавни набавки 
Во рамките на овој проект во 2011 година беа спроведени следните активности: 

 Учество на обука за мониторирање на јавни набавки на локално ниво 

 Мониторирање на јавни набавки на локално ниво 
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ПОЗНАЧАЈНИ ПОСТИГНУВАЊА 

 Доставени  препораки, насоки и можни предлог измени за надминување на 
слабостите во функционирањето на законот за бесплатна правна помош 

 Воспоставен механизам за следење на примената на Законот за бесплатна 
правна помош 

 Изработени се и доставени 50 препораки до 4 општини за вградување на 
механизми и практики за потранспарентно, поотчетно и поодговорно 
работење 
 

 98% од препораките за вградување на механизми и практики за 
потранспарентно, поотчетно и поодговорно работење кои беа доставени до 
општините Штип, Струмица, Свети Николе и Виница се имплементирани 
 

 Преку канцеларија за бесплатна правна помош за жртви на семејно 
насилство, дадени  се правни услуги на 120 граѓани кои побарале помош. 
Дел од нив се жртви на семејно насилство, а останатиот дел граѓани се со 
слаба имотно - финансиска состојба, потенцијални корисници на правото на 
бесплатна правна помош, согласно Законот за бесплатна правна помош. 
 

 Изготвен е унифициран формулар за евиденција на пријавено семејно 
насилство 
 

 Изготвени и претставени процедури за ефикасна комуникација и соработка 
помеѓу институциите и граѓанските организации при постапување со жртви 
на семејно насилство 
 

 Формирана и официјализирана национална мрежа против насилство врз 
жените и семејно насилство 
 

 Потписник на заедничка декларација за соработка меѓу медиумите и НВО-и 
во борбата против корупцијата 
 

 Формирана мрежа на медиумите и НВО-и во борбата против корупцијата 
 

 
 

 
 


