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Приоритети за застапување за 2020 и 2021 година 

 

               ● Правно и параправно зајакнување на текстилните работници/чки  

● Зајакнување на партнерството со ДИТ заради намалување на корупцијата, нивна поголема транспарентност и зголемување на 
довербата кон ДИТ 

● Зајакнување на партнерството со ЕСС заради подобрување на работничките права  во Македонија  

● Демократизација на синдикалното здружување  ( закон за колективно преговарање и синдикално организирање) 

● Промоција на работничките права ( текстилијада) 

● Подобрување на социјален дијалог 

 

 

Дефиниран 
проблем 

Очекувани 
резултати за 2020 

Институции Ризици Активности Временска 
рамка 

Одговорно 
лице/Вклучени 
лица 

Работниците 
недоволно ги 
познаваат  
сопствените 
права 

Зголемување на 
свесноста и 
знаењето на 
правата на 
работниците/ките и 

МТСП, 
Хелсиншки, 
ОПЦ, ФООМ,  

Престанок на 
проектот  

Аплицирање на проект 
во ОПЦ 
 
Евалуација на 
претходните активности 

Ноември 2019 
 
 
Јануари, 
фебруари 2020 

Денис, Кристина  
Сите останати 
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продолжување на 
работата на 
параправниците 

 
Зголемување на тимот 
на параправници и 
опсегот на нивните 
активности 
 
Зголемување на бројот 
на градовите каде се 
присутни 
параправниците 
 
Вклучување на правник 
на ГТ во проектните 
активности 
 
Промоција на правна и 
параправна помош, 
спонзорирани објави на 
социјални медиуми 
 

 
 
Декември 2019 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
2020-2021 

Соработката со 
ДИТ е на ниско 
ниво 

Подобрена 
соработка и 
следствено 
подобра работа на 
ДИТ. Тоа ќе доведе 
и до намалување на 
корупцијата и 
поголема доверба 

ДИТ, МТСП Ако продолжи 
игнорирањето 
на ГТ  за сите 
или за дел од 
предвидените 
активности 

Состаноци со ДИТ 
 
Потпишан меморандум 
за соработка меѓу ГТ и 
ДИТ. 
 
Студиска посета на ДИТ, 
ГТ и МТСП во Косово за 

2020, 2021 
 
 
2020, 2021 
 
 
 
2021 

Кристина и 
тимот на ГТ 
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кон ДИТ.  Гласен 
текстилец е дел од 
тимот на ДИТ при 
нивни испекциски 
посети . 

да се види начинот на 
работа и соработката 
меѓу косовскиот ДИТ и 
граѓанските 
организации 
 
 

 
 
 
 
 
 
2020,2021 

Не постои 
никаква 
соработка со ЕСС 

Соработката со ЕСС 
е подобрена 
 
Вклучување на ГТ 
како набљудувач во 
работата на ЕСС 

ЕСС, МТСП, 
Синдикати, 
организација 
на 
работодавачи, 
МОТ. 

Ако продолжи 
игнорирањето 
на ГТ  

Вклучување на членови 
од ЕСС во активности на 
ГТ( Текстилијада и други 
настани)  
 
Состаноци со ЕСС 
 
Средби со министерката 
за труд и социјална 
политика на кој ќе се 
презентира идејата за 
вклучување на ГТ на 
состаноците на ЕСС 
 
Поднесување на барање 
за следење и 
мониторинг на работата 
на ЕСС преку присуство 
на ГТ на состаноците на 
ЕСС 

2021 
2021 
 
 
 
2021 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
2021 

Кристина и 
тимот на ГТ 

Централизирана Подобрена Синдикатите Ако се донесе Координаторски средби 2019-2020 Кристина, 
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моќ на ССМ законска 
регулатива која ќе 
овозможи 
поголема слобода 
во синдикалното 
здружување 

КСОМ , УНАСМ, 
КСС, МОТ, 
Handels  
Sweden  

закон спротивен 
на барањата на 
ГТ 

со синдикатите и МОТ 
на кои ќе се усогласат 
ставовите 
 
Поднесување на 
преставка до уставен 
суд, доколку законското 
решение не ги вклучува 
барањата на ГТ и 
партнерите  
 
 

 
 
 
 
 

Марјан од 
КСОМ, Адвокат 
Донче 

Работничките 
права се 
недоволно 
познати и 
прифатени од 
работниците и 
општата јавност 

Работниците се 
свесни и едуцирани 
за нивните права 
 
Промовирани и 
унапредени 
работнички права 
 
Општата јавност 
има поголема свест 
и е подржувачка во 
однос на 
работничките права 
 
 
 

Здруженија на 
граѓани, 
фондации,  
уметници 
 

Недоволни 
финансиски 
средства за 
реализација на 
планираните 
активности 
 
Незинтересиран
ост  на јавноста 
за работничките 
права 

Организирање на 
Текстилијада 2020 
 
Организирање на 
едукации со млади 
 за човекови права 
 
Организирање на 
работилници со 
работници/чки за 
работнички права 
 
 
Организирање на 
културни настани 
 

2020, 2021 
 
 
 
2020/21 
 
 
 
2020/21 
 
 
 
 
2020/21 
 
 

Целиот тим на ГТ 
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Кампања на 
социјалните медиуми за 
промоција на 
работничките права  
 
 
Истражување и анализа 
на пристап до правда на 
работниците 
 
Мониторирање на 
судски случаеви за 
прекршување на 
човековите права 
 
 

 
2020/21 
 
 
 
 
 
 
20/21 
 
 
20/21 
 

 Социјалниот 
дијалог не ги 
вклучува сите 
заинтересирани 
страни  и е 
нетранспарентен 

Социјалниот 
дијалог ги вклучува 
сите засегнати 
страни 
 
 
 
Подбрување на 
статусот на 
работниците 

МТСП, ДИТ, 
Синдикати, 
работодавачи, 
НВО, МОТ 

Неподготвеност 
за вклучување 
на сите 
заинтересирани 
страни  

Организирање на  
работилници, дебати, 
трибини, на теми 
поврзани со  
подобрување на 
социјалниот дијалог. 
 
Планирање на 
партнерски активности 
помеѓу сите чинители на 
социјалниот дијалог. 

2020, 2021 
 
 
 
 
 
 
2021/22 
 
 
 

 
Кристина и 
целиот тим 
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Студиска посета во 
земја добар пример на 
функционирање на 
социјалниот дијалог 

 
2022 
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