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ВИЗИЈА НА ЦЧПРК 
 

Иднина  во  која секоја  индивидуа  ќе биде во можност слободно  да  учествува  
во  сите  сфери  на општествениот живот, врз основа на  принципите на  меѓународно  
признатите  човекови  права  и вредности, иднина во која сите имаат можност да земат 
активна улога во активностите на заедницата, иднина во која сакаме да ги срушиме 
бариерите и да овозможиме еднакви можности за сите, иднина во која сите граѓани без 
разлика на полот, возраста, хендикепот, сексуалната определеност, етничкото потекло, 
расното и религиозното уверување, како и културните и социјалните разлики се 
почитувани и сите заедници живеат заедно со взаемна почит и толеранција.  

Иднина во која социјално и економски оспособени деца и млади кои дејствуваат 
како агенти на промена во сопствениот живот за поправеден свет. 

 

МИСИЈА НА ЦЧПРК 
 

Центарот за човекови права и разрешување конфликти невладина  
организација основана со цел да: (1) помага на граѓаните на Република Северна 
Македонија да преземат активна улога во решавањето на навидум нерешливите 
конфликти, вкоренети во етнички и други разлики; и (2) промовирање на концептот на 
човекови права и основни слободи како суштински дел од глобалната политичка, 
правна и социјална трансформација што се одвива во земјата.  
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За ЦЧПРК 
 

Центарот за човекови права и разрешување конфликти невладина  организација 
основана со цел да: (1) помага на граѓаните на Република Северна Македонија да преземат 
активна улога во решавањето на навидум нерешливите конфликти, вкоренети во етнички и 
други разлики; и (2) промовирање на концептот на човекови права и основни слободи како 
суштински дел од глобалната политичка, правна и социјална трансформација што се одвива 
во земјата.  

За да се постигнат овие цели, ЦЧПРК презема различни активности во три главни 
области: човекови права, решавање конфликти и меѓуетнички односи. Сите активности во 
областа на меѓуетничките односи имаат за цел да ја трансформираат перцепцијата на 
културните/етничките разлики - од нивно предвидување како извор на конкуренција што 
неизбежно создава тензии и нетолеранција помеѓу различните етнички групи, до 
прифаќање на нив како потенцијален извор на заемен раст преку градење на односи на 
почит и меѓузависност. 

Активностите на ЦЧПРК се засноваат на две претпоставки. Првата подразбира дека 
образованието е моќна алатка што може да се користи за градење мостови или за 
злоупотреба за и градење sидови помеѓу етничките заедници. Вториот го разбира  
образованието како единствен инструмент што може да обезбеди системски промени во 
ставот на луѓето кон културните/етничките разлики. Т 

Ова се главните причини зошто ЦЧПРК избра да работи претежно во областа на 
образованието, насочувајќи ги своите напори кон развој на образовни програми за деца од 
предучилишно до универзитетско ниво, обука на наставници за нивно спроведување и 
пишување прирачници за поддршка на спроведувањето. Дополнително, CHRCR како 
организација и/или нејзините експерти имаа значително искуство во дизајнирање и 
спроведување истражувачки проекти и многу често обезбедуваа консултации и експертиза 
за меѓуетничките односи на локалните и меѓународните институции. 

ЦЧПРК се залага преку образованието  децата да стекнат алатки за да можат 
соодветно да управуваат со своите животи, да имаат можност да ги променат сопствените 
животи и да придонесат кон поправеден свет. Кога децата и младите ќе бидат социјално и 
економски оспособени/зајакнати, тогаш е поголема веројатноста да го завршат своето 
образование, да ги намалат здравствените ризици, да избегнат експлоатација и да обезбедат 
оддржлива егзистенција.  Со тоа се обезбедува забрзан и одржлив економски раст, повисок 
животен стандард и квалитет. Финансиско описменети деца можат да носат оптимални 
економски одлуки и ефикасно да управуваат со личните финансии а тоа придонесува за 
поефикасно функционирање на севкупната економија. 
 

 



 

ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ 
Постигнувањето на основните цели е базирано на предземање на различни активности во рамките 
на трите клучни области: 

Човекови права, насочени кон: 

• Дисеминација на знаења од областа на човековите права и слободи - преку подигање на 
свеста за своите и туѓите права и создавање на услови за активна заштита на своите и туѓите 
права, со примена на демократските механизми и владеењето на правото; 

• Развој и адаптирање на концептот, со цел да се имплементира на што е можно пошироко 
ниво во македонската реалност; и 

• Трансформирање на постојното разбирање за човековите права - од нивно согледување 
како примарно колективни, до нивно прифаќање како базично индивидуални. 

Разрешување на конфликти, насочено кон: 

• Промена на пристапот на луѓето кон конфликтите - од гледање на конфликтот како на 
перманентна деструктивна битка меѓу инкопатибибилни интереси, до негово согледување 
како можност за заеднички развој и подобрување на односите, кои покрај интереси, 
содржат и потреби, чувства и вредности; и 

• Воведување на техники за конструктивно и мирољубиво разрешување на 
интерперсоналните и интергрупните конфликти, засновано на културна модификација на 
постојните модели на заедничко преговарање и медијација. 

Интеретнички односи, насочени кон: 

• Развивање на почитувањето на културните/етничките разлики - од нивно предвидување 
како извор на конкуренција, која неизбежно создава тензии помеѓу различните етнички 
групи, до нивно прифаќање како потенцијален извор за заеднички развој; и 

• Поттикнување и спроведување на интегративниот процес на живеење во мултикултурно 
општество, каде „мултикултурно“ би имало значење на „интеркултурно“ - различни 
култури кои живеат заедно во рамките на една територија, притоа одржувајќи отворени 
односи на меѓусебно признавање, интеракција и меѓу зависност. 

Активностите на Центарот се концентрирани на шест поголеми области: 

• Развивање на едукативни програми; 
• Спроведување на обука за едукатори и други учесници; 
• Организирање и помагање на дијализи и тркалезни маси; 
• Дизајнирање и спроведување на истражувачки проекти; 
• Пишување и објавување на книги, прирачници, брошури, статии; 
• Давање консултации и експертиза на локални и меѓународни организации.  

  



 
Реализирани проекти и активности во текот на 2020 година: 
 

Проект: УЧЕЊЕ ПРЕКУ ПРАВЕЊЕ (2020 ГОДИНА) 
Реализатор: 
Здружение Центар за човекови права и разрешување конфликти 

 
Време на реализација:  2020 година 

 
Финансиери:  СВЕТСКА БАНКА   
 
Тим: 
 
Главен експерт: Виолета Петроска-Бешка 
Раководител:  Љуан Имери 
Експерти:   Рената Дедова  
   Сафет Балажи   

 
 
Опис на проектот: 
 
На почетокот на 2020 година беше довршена последната фаза од проектот на Светска 
Банка, под наслов Учење преку правење, кој беше наменет за зајакнување на социјално-
емоционалните вештини и личниот развој на учениците, како и на подобрување на 
нивните постигања во училиште и на нивните можности за натамошното успешно 
школување.  
 
Беше спроведено квалитативни истражувања за клучните предизвици за учинокот кај 
учениците од основните училишта (5 и 8 одделение) и наставниците во земјата. Ова 
квалитативно истражување беше дел од подготвителните активности за дизајнирање 
програма за развој на социо-емоционални вештини насочена кон подобрување на 
вештините на учениците и училишните перформанси. 
Целна група беа наставниците и учениците во 5 и 8 одделение во јавните училишта во 
земјата.  
 
Експертите од ЦЧПРК ги реализира следниве задачи: 
1. Адаптација и превод на ученичката интервенција: 
Целта на оваа задача беше да работи во прилагодување кон локалниот контекст и 
превод на модулите за интервенција на учениците развиени од меѓународниот 
истражувачки тим. Тимот ги прилагоди содржините и примерите, јазикот и главните 
термини во контекстот на РС. Македонија и ја направи интервенцијата соодветна за 
македонската, албанската и ромската етничка група односно ученици како и дадоа 
предлози за понатамошно родово балансиран пристап и избегнување на етнички 
стереотипи.  



 
2. Прилагодување на психолошките скали и метрика што треба да се користат за време 
на интервенцијата: 
Целта на оваа задача беше да се поддржи прилагодувањето кон локалниот јазик и 
концептите на психолошките скали што треба да се користат за време на интервенцијата 
за мерење на средните резултати.  
3. Спроведување на пред тестирање на материјалите: 
Тимот на ЦЧПРК беше одговорен за пред-тестот на материјалите (модули и 
психометрија) во училишта. Тимот исто така ги објави резултатите и резултатите од 
пред-тестот. 
4. Обука за наставници: 
Целта на ова беше да се дизајнира обука на наставниците за дел од интервенцијата. 
Тимот изработи упатства и дизајнираше еднодневна обука за наставници, дизајнираше 
и подготви пакет материјали за обука што беше во согласност со интервенцијата на ниво 
на уленици, ги преведе и прилагоди сите материјали. Тимот беше одговорен за 
подготовка на пакетот материјали за обука и обука и за реализирање на обука за 
избрани наставници кои беа дел од интервенцијата. 
  



 
Други активности:  
 
Поради пандемијата предизвикана од КОВИД-19 во текот на 2020 година беа откажани 
многу активности и не се реализира планираните проекти. Особено поради природата 
на работата на Здружение ЦЧПРК односно работата со училиштата, реализирањето на 
обуки и јавни настани, беше оневозможено реализирање на предвидените активности.  
   
Ангажманот на лицата од ЦПЧРК беше намален и претежно ограничен на учество на 
онлајн настани, конференции и обуки за градење на капацитети. 
 
Како членови меѓународната организација АФЛАТОН, претставникот на ЦЧПРК 
учествуваше на меѓународната регионална конференција за партнерите од Европа и 
Централна Азија 2020, Aflatoun International Global Social Financial Skills Conference.  
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