ПОДОБРУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ПРЕКУ ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА
МАЛЦИСКИТЕ ПРАВА.
Наслов

Подобрување на демократијата преку промоција и заштита
на малциските права.

Финални Корисници

Членови на немнозинските заедници кои се помалку од 20% од
населението; Локални граѓански невладини организации и
општини.

Партнери

Агенција за остварување на правата на заедниците (АОПЗ)

Резиме

Во ситуации кога прашањата што се однесуваат на помалите
заедници не се доволно опфатени со владините политики, AОПЗ
треба да ги подобри своите перформанси и видливост во
промовирањето на правата на припадниците на заедниците и
меѓуетничкиот дијалог.
Проектот има за цел инстуционално зајакнување и поставување на
процедури за спроведување на законот за заедниците и
унапредување на владините политики релавантни за малциските
групи.

Цели

Главни цели

Подобрување на ефикасноста, компетенциите и
одговорноста на клучните институции одговорни за заштита
на правата на заедниците и промоција на еднакви можности
за сите граѓани
Специфични цели:
 Зајакнување на AОПЗ преку градење на капацитет и
консултантска поддршка, вклучувајќи ги и другите државни
институции и засегнати страни вклучени во спроведувањето
на политиките релевантни за немнозинските заедници.

Влијание/Исход
/Резултат

Посакувани исходи:


Зајакнување на капцитетите АОПЗ



Помагање во организирацијата на активностите кои ќе ги
вклучуваат АОПЗ , локалните заедници и други учесници.



Подобрување на видливоста на AОПЗ

Очекувани резултати :
1. AОПЗ ги зајакна своите капацитети во однос на следењето и
надзорот и е обезбедена со соодветна внатрешна и надворешна
експертиза.
2. Соработката помеѓу АОПЗ и невладините организации (НВО) и
помогната
од страна на другите државни инститтуци кои се
занимаваат со прашања важни за состојбата на помалите етнички
заедници.
3. Видливоста на АОПЗ е подобрена преку подобрување на
комуникацијата и ПР стратегијата и реализирана соодветна
промотивна кампања

Активности :
Првата компонента ќе се фокусира на зајакнување на капацитетите
на АОПЗ, почнувајќи од проценка на моменталната состојба на
институцијата.
Обуките ќе се фокусираат, меѓу другото, врз мониторингот и
евалуацијата,
меѓународните
инструменти
и
националното
законодавство за заштита на малцинствата и антидискриминацијата,
техники и алатки за известување, управување со проектен циклус,
презентација и вештини за менторство, односи со јавноста.
Тимот, исто така, ќе спроведе активности насочени кон зајакнување
на улогата на мониторинг и надзор на АОПЗ. Оваа активност ќе биде
придружена со развој на внатрешните стручни правни советодавни
функции.
Понатамошна активност ќе биде фокусирана на обука за обучувачи
за теми за човекови права, за конечно да им овозможи на персоналот
на АОПЗ да спроведе обуки за заедниците на локално ниво.
Тимот, исто така, ќе ја поддржи и ќе ја советува АОПЗ во
воспоставувањето на надворешно доброволно Советодавно тело
сочинето од национална и меѓународна експертиза и кредибилитет.
Телото ќе обезбеди насоки за АОПЗ и ќе помогне да се подобри
нивниот профил на национално и меѓународно ниво и да се создаде
вредна мрежа, исто така, за реализација на стратешки настани како
што е регионалната конференција на Балканот за остварување на
малцинските права.
Тимот на крајот ќе го поддржи АОПЗ во спроведувањето на својот
мандат во согласност со важечкиот закон, ќе ја помогне на АОПЗ во
случај да се појави некое специфично прашање.
Втората компонента ќе се фокусира на олеснување на
организирањето на заеднички активности од страна на АОПЗ и
локалните заедници и други засегнати страни за прашања
поврзани со етничкиот идентитет и антидискриминацијата.
Активностите во рамките на оваа компонента ќе вклучуваат
подготовка и испорака на теренско истражување за проценка на
потребите на секоја од заедниците на локално ниво, во соработка со
персоналот на АОПЗ и локалните НВО. Опфатените области ќе
бидат образованието на мајчин јазик, вклучувањето на заедниците во
културниот живот, употребата на јазикот, симболите, медиумите,
правичната застапеност на немнозинските заедници во институциите
на национално и локално.
Заедничките активности со локалните НВО најчесто ќе се
спроведуваат како работилници насочени кон охрабрување на
локалните граѓански организации да придонесат за подобрување на
состојбата на малцинствата, меѓуетничките односи со приватниот
сектор на локално ниво. Тимот главно ќе обезбедува техничка и
логистичка поддршка која ќе вклучува обезбедување експертиза,
панел дискусија, печатени материјали или публикации, промоции на
книги или промотивни настани.
Тимот, исто така, ќе го поддржи АОПЗ во воспоставувањето на
процедури за ефикасна координација и соработка меѓу државните
органи кои се занимаваат со прашања релевантни за состојбата на
немнозинските заедници, преку поддршка за формирање на работна
група во која се вклучени АОПЗ, Секретаријатот за имплементација
на Охридскиот Рамковен договор, Комисија за заштита од
дискриминација, Министерството за труд и социјална работа,

Народен правобранител, и други релевантни засегнати страни.
Третата компонента ќе се фокусира на подобрување на видливоста
на АОПЗ преку ажурирање и спроведување на стратегија за
комуникација и односи со јавноста, вклучувајќи и создавање на ПРплан и промотивна кампања за правата на заедниците во најмалку 10
општини.
Факти и бројки

Временска рамка: ноември 2018 - јуни 2020 година
Буџет: 288.090 EUR
Партнер за имплементација:
Агенција за остварување на правата на заедниците (АОПЗ)
Контакт :
Тим лидер - Алесандро Симони
simonialessandro@gmail.com
Човекови права - експерт за политички совети Филипо Ромоли
filipporomoli@gmail.com
Административен асистент - Љубица Томиќ
tomic83@gmail.com

