Промоција на различност и еднаквост во Северна Македонија
Која е целта?
► Да се зајакне капацитетот на националните и локални чинители подобро да ги адресираат
прашањата поврзани со анти-дискриминација, борба против говор на омраза и заштита на
правата на ЛГБТИ лицата во согласност со стандардите и препораките поставени од Совет на
Европа – особено оние на Европската Комисија против Расизам и Нетолеранција (ECRI).
► Да се поддржат преговорите на Северна Македонија за влез во Европската Унија во полето на
фундаменталните права.
Кој ќе има придобивки од проектот?
►
►
►
►

Граѓаните на Северна Македонија
Државните власти, вклучувајќи ги и институциите за спроведување на законите
Професионалци во областа на образованието
Граѓански организации кои работат на промоција и заштита на човековите права

Како функционира проектот?
► Преку комбинација на правна и стратешка поддршка на институциите, активности за градење на
капацитети, размена на знаења и искуства со регионалните и европските партнери; кампањи за
подигнување на свеста и јавни дискусии на одбрани теми поврзани со анти-дискриминација;
поддршка на граѓански организации и локална самоуправа преку доделување мали грантови, сѐ
со цел да се зголемат нивните капацитети да се борат против дискриминација и да допрат до
граѓаните.
► Проектот се надоврзува на претходни програми кои оствариле резултати во полето на антидискриминацијата во државата.
Кои се очекувањата од проектот?
► Да се подобри спроведувањето на анти-дискриминаторни политики и легислатива, на централно
и локално ниво (особено во областа на заштита на правата на ЛГБТИ лицата и борбата против
говор на омраза/криминал од омраза)
► Да се подобри и зголеми дијалогот и соработката помеѓу институциите и граѓанските организации
во областа на промоција и заштита на човековите права.
► Да се зголеми свесноста на граѓаните за нивните права и механизмите кои ги имаат за да ги
заштитат и одбранат своите права.
► Да се подобри заштитата на човековите права на граѓаните на Северна Македонија и градењето
на поразнолико, еднакво и толерантно општество.

Колкав е буџетот?
► Вкупниот буџет на проектот е 250.000 евра
► Буџетот наменет за севкупната програма на Horizontal Facility изнесува приближно 41 милион евра
(85% финансиран од Европската Унија, 15% финансиран од Советот на Европа).

Како до повеќе информации?
►
►
►
►
►
►

Совет на Европа, веб-страница на Одделот за анти-дискриминација: www.coe.int/antidiscrimination
Социјални медиуми: www.facebook.com/coeantidiscrimination
Веб-станицата на Horizontal Facility: https://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility/home
Марија Симиќ, Офицерка за комуникации на Horizontal Facility, Marija.SIMIC@coe.int, +381 63 601 337
Бесник Бака, Офицер за комуникации на Horizontal Facility, Besnik.BAKA@coe.int, +355 69 217 8430
Марија Андреева, Проектнa офицерka во Програмската канцеларија на Совет на Европа во Скопје,
Marija.ANDREEVA@coe.int, +389 70 840 559

За Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција
„Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ е заедничка иницијатива на Европската Унија и
Советот на Европа и им овозможува на своите партнери да ги остварат планираните агенди за реформи во
областа на човековите права, владеење на правото и демократијата, и да се во согласност со европските
стандарди, вклучително, онаму каде што е применливо, во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Оваа
тригодишна програма опфаќа проекти во Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија,
Србија, Турција и Косово*, кои ги имплементира Советот на Европа од мај, 2019 година.
* Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на
ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.

Советот на Европа е водечка организација за човекови
права на континентот. Се состои од 47 земји-членки,
вклучително сите членки на Европската Унија. Сите
земји-членки на Советот на Европа ја потпишаа
Европската Конвенција за Човекови Права, Договорот
за заштита на човековите права, демократијата и
владеење на правото. Европскиот суд за Човекови
Права ја надгледува имплементацијата на
Конвенцијата кај земјите-членки.
www.coe.int

Земјите-членки на Европската Унија одлучија да ги
спојат своите знаења, ресурси и судбини. Заедно,
изградија зона на стабилност, демократија и оддржлив
развој, притоа зачувувајќи ја културолошката
различност, толеранцијата и индивидуалните слободи.
Европската Унија е посветена на споделување на
своите достигнувања и вредности со земји и луѓе
надвор од нејзините граници.
www.europa.eu

Овој леток е изработен со финансиска поддршка на Европската Унија и Советот на Европа. Тука споделените
гледишта не треба да се смета дека се официјално мислење на ниту една од двете страни.

