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ДО НАШИТЕ КОНСТИТУЕНТИ 
 

Здружението за сексуални и родови малцинства Субверзивен фронт е граѓанска 

организација која ја ангажира заедницата во промоцијата на правдата, слободата и 

еднаквоста за сексуалните и родови малцинства во С. Македонија преку принципите на 

отчетност, солидарност и вклученост. Ние веруваме дека за припадниците на сексуалните и 

родови малцинства да живеат слободно, отворено и автентично, ние мора да развиваме 

политики засновани на докази, програми и услуги кои го поддржуваат остварувањето на 

себе-идентификуваните потреби на нашата заедница. Во остварувањето на нашата мисија, 

ние применуваме пристап базиран на ментално здравје, затоа што само и единствено тој 

произведува одржлив, долгорочен и плодоносен активизам за ЛГБТИ права и еднаквост.  

Минатата 2019-та година беше неверојатно предизвикувачка и возбудлива за нас – подолу 

на страниците од овој извештај може да ги видите конкретните проекти и активности 

спроведени. Бројките за 2019 година се следниве:  

Документирани:  

- 81 случај на говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет 

во однос на Парадата на гордоста Скопје 2019  

- 2 случаи на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и ХИВ статус во 

пристап кон здравствени услуги  

- 1 случај на дискриминација врз основа на сексуална ориентација и ХИВ статус на 

работно место  

- 1 случај на кривично дело од омраза врз основа на сексуална ориентација и родов 

идентитет 

- 1 случај на барање азил и привремена заштита врз основа на сексуална ориентација 

и родов идентитет во С. Македонија  

- 1 случај на барање азил и привремена заштита врз основа на сексуална ориентација 

и родов идентитет од С. Македонија 

Одржани: 

- 17 обуки на основно ниво за справување со дискриминација и говор на омраза за 

325 вработени во 40 министерства, агенции, бироа и останати државни органи, и 42 

општини. Од учесниците, 231 беа жени, 94 мажи 

- 15 работилници и состаноци со советодавниот одбор на ЛГБТИ заедницата за 4 

различни настани – претседателски избори 2019, Парада на гордоста Скопје 2019, 

Жива библиотека со ЛГБТИ книги, и изложба за ЛГБТИ Роми, со вкупно повеќе од 

150 учесници  

- 58 сесии психотерапија и психолошко советување со 11 ЛГБТИ клиенти и 18 сесии 

правна поддршка и советување со 8 ЛГБТИ клиенти 



 

5 

 

- 2 обуки за вознемирување на работното место за 32 вработени во Министерството 

за одбрана и Армијата  

- 1 обука за ЛГБТИ-афирмирачки модел на психотерапија (ESTEEM) за 12 психолози и 

психотерапевти од страна на еден од авторите на самиот модел – John Pachankis, 

PhD – Associate Professor of Public Health (Social and Behavioral Sciences) – Yale School 

of Public Health 

Организирани и ко-организирани: 

- 2 иницијативи за застапување за итно усвојување на Законот за спречување и 

заштита од дискриминација каде што 170 граѓански организации од земјата и 

странство се приклучија, и за коишто 40 објави во медиумите беа направени    

- 1 дополнителна иницијатива за застапување за итен избор на членовите на 

Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација со присутни 10 

мрежи на граѓански организации  

- 1 национална конференција за унапредување на човековите права на ЛГБТИ луѓето 

во РСМ под координација на Министерството за труд и социјална политика и со 

поддршка на Советот на Европа, со присутни 190 учесници од 10 земји   

- 1 Парада на гордоста Скопје 2019 со речиси 2000 учесници, повеќе од 300 објави во 

домашните медиуми и повеќе од 130 објави во странските медиуми, со отворена 

поддршка од локалната, централната и законодавната власт. Досегот на социјалните 

медиуми за Парадата на гордоста беше повисок од 130 000 луѓе 

Би сакал искрено да се заблагодарам на сите наши соработници и партнери од граѓанските 

здруженија, власта, донаторите, но најмногу на луѓето – припадници на сексуалните и 

родови малцинства чијашто доверба и отвореност посебно ја цениме, и за чијашто 

еднаквост, права и слобода неуморно се бориме.  

 

Извршен директор  

Антонио Михајлов 

12.05.2020 
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ГОДИШНО СОБРАНИЕ  
 

ШЕСТО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА С-ФРОНТ, 21.03.2019 

 

На Шестото Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 21ви март 2019 година, беа 

донесени следните одлуки: 

1. Пристапување на 3 нови членови кон организацијата и исклучување на 2 членови, 

2. Разрешување на Ангелина Иванова од Извршна директорка, разрешување на Даниел 

Митковски и Антонио Михајлов од Управен Одбор, 

3. Назначување на Викторија Бондиќова и Маја Атанасова за нови членови на Управен 

Одбор со мандат од 3 години. 

4. Назначување на Антонио Михајлов за Извршен директор, 

5. Назначување на Ангелина Иванова за Директор на финансии и администрација, 

6. Усвоени измени и дополнувања во Статутот на С-Фронт – види Статут на С-фронт. 

7. Усвојување на годишниот наративен и финансиски извештај за 2018 година. 

   

http://s-front.org.mk/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%A1-%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82-2019-.pdf
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ПРОЕКТИ 
 

Пристап до правда за ЛГБТИ луѓе во Западен Балкан 

(12.2018 – 11.2021) 
 

 

 

 

 

 

 

Проектот има за цел да овозможи: 

 Развивање и зајакнување на капацитетите на државните службеници од сите 15 

министерства на македонската влада за недискриминација, говор на омраза и 

сензибилизација во работењето со лица од сексуалните и родовите малцинства, 

 Развивање и зајакнување на капацитетите на вработените во јавниот сектор 

(здравствени работници, полициски службеници, судии, обвинители, адвокати, 

социјални работници, вработени во агенциите за вработување итн.) за 

недискриминација, говор на омраза и сензибилизација при работа со сексуални и 

родови малцинства, 

 Развој на капацитети за спроведување, организирање и оценување на програми за обука 

за недискриминација, говор на омраза, и сензибилизација при работа со сексуалните и 

родови малцинства на државните службеници и вработените во јавниот сектор, 

 Развој на интерес, ентузијазам и посветеност меѓу државните службеници кои ќе ги 

водат кон преземање дејства во креирањето, усвојувањето и спроведувањето на 

Националната стратегија за сексуални и родови малцинства и Националниот акциски 

план за сексуални и родови малцинства во Македонија, 

 Обезбедување услуги за директна поддршка на најмалку 100 лица од сексуалните и 

родови малцинства преку: ангажирање на заедницата, вклученост и интеракција, 

 Бесплатна психосоцијална поддршка и советување со цел да се намалат негативните 

психосоцијални резултати на лицата од сексуалните и родови малцинства, 

 Зголемување на свеста за правата на сексуалните и родови малцинства преку алатки и 

активности за подигнување на свеста,  

 Бесплатна правна помош и советување со цел да се одговори на повредите на 

човековите права на лицата од сексуалните и родови малцинства. 

Донатор на проектот е норвешкото Министерство за надворешни работи, а грантот е 

раководен од норвешкиот Хелсиншки комитет. 

 

Времетраење на проектот: 12.2018 до 11.2021. 
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Во склоп на овој проект:  

 Беа спроведени 3 иницијативи за застапување пред државните органи: 2 иницијативи за 

усвојување на Законот за спречување и заштита од дискриминација и 1 за итен избор на 

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. 

 Беа одржани 17 обуки на основно ниво на тема “Дискриминација и говор на омраза” со 

325 вработени во 40 министерства, агенции, бироа и останати државни органи, како и 

во 40 општини во државата. 

 Се одржаа 15 состаноци и работилници на советодавниот одбор на ЛГБТИ заедницата 

со цел споделување идеи за активности коишто одговараат на потребите и проблемите 

на заедницата. На состаноците и работилниците беа присути повеќе од 100 учесници. 

 Беше достапна бесплатна правна и психосоцијална помош и поддршка за членови на 

ЛГБТИ заедницата.  

 На веб страницата на С-Фронт како и на социјалните мрежи беа објавени 31 статиja во 

текот на целата година. Кон крајот на 2019 беа изработени 3 видеа во кои беа 

презентирани информации во врска со наодите од проектот, презентирани новините во 

новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, и посочена потребата од 

регулирање на говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов 

идентитет.  

 

Излегување од невработеноста (11.2018 – 08.2019) 

 

Еразмус+ проектот "Излегување од 

невработеноста" е поврзан со подигнување на 

капацитетот на младинските работници со цел 

да стекнат знаења и вештини, а исто така и да 

се зголеми нивната професионална 

компетентност во работењето на економското зајакнување на ЛГБТ популацијата преку 

развојот на социјалното претприемништво. 

Учесниците на проектот се шест организации од Србија, Македонија, Црна Гора, Хрватска, 

Босна и Херцеговина и Шпанија, кои сакаат да ги споделат своите искуства и да ја подобрат 

економската положба на ЛГБТ лицата и на тој начин да обезбедат борба за нивните 

човекови права и одржливост на ЛГБТ невладините организации на долг рок. Членовите на 

овие организации преку активна работа ќе стекнат знаења и вештини за практична работа 

и понатамошно пренесување на знаења од областа на развојот на социјалното 

претприемништво, зголемување на капацитетот и зајакнување на младите ЛГБТ лица да 

станат претприемачи. 
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Еден од резултатите на проектот ќе биде "Прирачникот за развој на социјалното 

претприемништво", кој ќе обезбеди насоки за идните обучувачи и ќе им помогне да ги 

реализираат своите обуки, со што ќе се постигнат среднорочните и долгорочните цели на 

овој проект. 

Во склоп на овој проект:  

 Се одржа состанок во Загреб од 16-19 ноември 2018 на кој 

присуствуваа сите партнери, а се правеше план за 

имплементација на проектот. Следните активностите за 

овој проект ќе бидат: студиска посета во Мадрид 

организирана од Колегас, тренинг за социјално 

претприемништво во Шабац организиран од страна на 

Асоцијација Дуга, работен состанок во Охрид организиран 

од Субверзивен фронт и завршна конференција во Белград 

организирана од Асоцијација Дуга.  

 Се одржа девет дневен тренинг за младински работници во Шабац од 8ми до 16ти мај 2019 

на тема “Социјално претприемништво” со учесници од Србија, С. Македонија, Црна Гора и 

Босна и Херцеговина. 

 Се одржа три дневен состанок во Охрид, С. Македонија со претстваници од 

сите партнер организации. Целта на состанокот беше да се дефинираат 

темите и текстовите од кои ќе биде склопен прирачникот. 

 Се одржа три дневна завршна конференција во Шабац од 18ти до 20ти 

август 2019 на која се презентираа резултатите од проектот како и 

прирачникот “Излегување од невработеноста”. Прирачникот може да го 

најдете на следниот линк. 

 

Кон унапреден одговор на екстерните предизвици преку 

зајакната организациска структура (07.2018 – 06.2019) 

 

Општата цел е да се придонесе кон унапредување на 

организацискиот одговор кон предизвиците од 

надворешното опкружување. Специфичната цел е да се 

зајакнат интерните организациски капацитети за унапредено 

справување со предизвиците од надворешното 

опкружување. Ова подразбира унапредување на интерните 

документи и процедури преку изработка на правилници и 

ревизија на постоечките документи за да се зајакнат организациските капацитети за 

соодветен одговор на предизвиците и потребите од надворешното опкружување, поточно 

унапредување на работата со клучните конституенти – ЛГБТИ луѓето во РМ, ЛГБТИ 

организациите, донаторите, медиумите и државните институции. 

http://media.coming-out-of-unemployment.asocijacijaduga.org.rs/2019/08/web-Guidebook-Coming-out-of-Uneployment-ENG.pdf
http://media.coming-out-of-unemployment.asocijacijaduga.org.rs/2019/08/web-Guidebook-Coming-out-of-Uneployment-ENG.pdf
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Резултати: 

Р.1. Унапредено финансиско работење на организацијата 

Ова подразбира зајакнување на внатрешните процедури и стандарди на финансиско 

работење преку изработка на Правилници за финансиско работење, за благајничко 

работење и за набавки, како и зајакнување на отчетноста и транспарентноста на работата 

на С-Фронт преку изработка и дисеминација на годишен наративен и финансиски извештај, 

како и организирање на годишна конференција за презентација на работата на С-Фронт. 

Р.2. Унапредени работни односи во организацијата 

Ова подразбира изработка на Правилник за работа и работни односи во организацијата, 

Правилник за чување и циркулација на документација, Правилник за управување со 

постојаните средства во организацијата, како и Ревизија на органограмот на организацијата 

и изработка и дисеминација на 3-месечен Билтен на организацијата. 

Р.3.  Унапредени стратегиски документи на организацијата 

Под овој резултат се подразбира изработка на Деловник за работа на Управниот одбор на 

организацијата, ревизија на Визијата, Мисијата, Стратешките цели и Вредностите на 

организацијата, изработка на Стратешки план за 2019-2022, организација на годишно 

Собрание на организацијата, како и организиција на 4 работни состаноци на Управниот 

одбор за годишно и квартално планирање и мониторинг. 

Овој проект е поддршан од Македонскиот Центар за Меѓународна соработка преку нивната 

програма „Одржливо граѓанско општество: државно финансирање на граѓанските 

организации“ поддржана од Европската Унија. 

Времетраење: јули 2018 - јуни 2019 

Во склоп на овој проект: 

 Изработка на 8 нови правилници  и 

документи за внатрешна употреба на 

организацијата (Правилник за 

финансиско работење, Правилник за 

благајничко работење, Правилник за 

набавки, Правилник за работа и 

работни односи во организацијата, 

Правилник за чување и циркулација 

на документација, Правилник за 

управување со постојаните средства 

во организацијата, Деловник за 
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работа на Управниот одбор на организацијата, Ревизија на органограмот на 

организацијата). 

 Организирање на четири состаноци на Управниот Одбор.  

 Организирање на работилница за стратешко планирање со изработка на Стратешки 

план 2019-2022. На оваа дводневна работилница присутни беа членовите на Управниот 

Одбор, вработените во организацијата како и неколку волонтери. Се дефинираа 

стратешките цели за следните 3 години со цел да се насочи работата на организацијата.  

 Организација на годишна конференција на С-фронт за презентација на работата на 

организацијата. Овогодинешната конференција го носеше името “Развивање нови 

практики на социјална заштита на ЛГБТИ луѓе”, а се одржи во салата на Совет на Град 

Скопје на 14 декември 2018. На конференцијата беа присутни членови на ЛГБТИ 

заедницата, социјални работници и психолози, вработени во државните институции и 

претставници од Министерството за Труд и Социјална политика. 

 

Кон отворен пристап за ЛБТ жени во спортските игри 

(06.2018 – 05.2019) 

 

Во Македонија, ЛБТ жените обично треба да ја кријат својата сексуална 

ориентација или родов идентитет доколку сакаат да учествуваат во 

спортските клубови. Како резултат на ова вклученоста во ЛБТ 

заедницата е многу мала и ЛБТ жените немаат простор и место каде 

што ќе можат да ги споделат своите проблеми и потреби и да добијат 

поддршка една од друга. 

Субверзивен фронт ќе работи на овој проблем со воведување на ЛБТ кошаркарска група во 

склоп на својата организација и ќе ги изведе следните активности: 

 Летен камп во август за 15 ЛБТ жени кои се страствени за спорт, посебно за кошакра; 

 Неделни тернинзи отворени за сите ЛБТ жени; 

 Натпревари со други ЛБТ тимови од Балканот (еден натпревар во Белград и еден 

натпревар во Подгорица); 

 Онлајн кампања за да се зголеми видливоста за проблемите кои ЛБТ жените ги среќаваат 

додека се занимаваат со професионален спорт. 

Овој проект е поддржан од ПланетРомео фондацијата. 

Времетраење на проектот: 01.06.2018 до 31.05.2019. 

Во склоп на овој проект: 
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 Организација на летен кошаркарски камп за ЛБТ жени во 

Охрид. Кампот се одржа во август и на него учествуваа 15 

девојки на возрасти од 20 до 37 години. Во склоп на кампот 

се одржа и работилница на тема “ЛБТ жени спортистки во 

Македонија и светот” како и два натпревари во кошарка 

помеѓу учесничките. Сите учесници беа навистина среќни да 

присуствуваат на овој летен камп и изразија дека е забавно 

и едукативно искуство за нив. Сите тие сега се 

заинтересирани да присуствуваат на нашите следни 

активности и кошаркарски натпревари. 

 Следната активност што се одржа беше посета на 

ЛБТ екипа во Белград. Нашата кошаркарска екипа 

“Цакана” ја посети екипата на ФемСлем од Белград 

во октомври 2018. Посетата траеше 4 дена, а од 

нашиот тим учествува 10 девојки. Во склоп на овие 

4 дена се одржа работилница на која наште 

кошаркарки и тие на ФемСлем имаа можност да се 

запознаат и да ја презентираат ситуацијата во 

своите држави како и секојдневните проблеми со 

кои се соочуваат секојдневно. Домаќините организираа кошаркарски натпревар на кој 

учествуваа околу 30 девојки, дел како играчи и дел како публика. 

 По повод меѓународниот ден на лезбејките во Скопје се одржа настан за зголемување 

на видливоста на ЛБТК заедницата. Настанот со име “Ле четврток” се одржа на 25 април 

2019 во локален кафич. Настанот беше организиран од страна на Субверзивен фронт, 

ЛезФем и Медуза, организации кои работат на подобрување на правата на ЛБТК жените. 

На настанот се збореше за новиот кошаркарски ЛБТ клуб и како можете да се приклучите 

доколку сакате играње баскет и дружење, како транс жените лезбејки можат да се 

приклучат на настаните кои ги организираме и славењето на 26ти Април, денот на 

лезбејската видливост во светот. На настанот беа присутни повеќе од 50 лица од ЛБТК 

заедницата како и многу други поддржувачи. Девојките се дружеа, дискутираа и правеа 

планови за активности кои би можеле да ги имплементираме во иднина. 

Организиравме неколку натпревари со гости од странство кои ја посетуваат Македонија и 

скоро секоја недела се организираа баскет тренинзи за сите заинтересирани ЛБТ жени во 

Македонија. 
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Градење на капацитети на младински работници во 

областа на младинска работа со ЛГБТИ луѓе (01.10.2017 - 

30.06.2019) 

 

Основната идеја на проектот е да подготви и 

имплементира висококвалитетен и 

долгорочен образовен курс преку 4 обуки со 

цел да го поддржи професионалниот и 

личниот развој на младинските практичари и 

активисти во областа на развојната младинска работа во заедницата за ЛГБТИ лица. 

Овој проект се осврнува на јазот во ЛГБТИ движењето преку обезбедување на долгорочен 

курс за младинска работа во развојот на заедницата за ЛГБТИ младински и активисти за да 

можат да спроведат висококвалитетни развојни програми за младинска работа и да ги 

зајакнат локалните ЛГБТИ заедници во нивните земји, организирајќи групи со 

конструктивни активности и вклучување на поголем број членови на заедницата. 

Целите на проектот се: 

 Да се изградат капацитети на практиканти и активисти за младинска работа за 

планирање, спроведување и оценување на развојни програми за младинска работа со 

ЛГБТИ лица во нивните заедници; 

 Поддршка на размена на примери за добри практики и искуство во работата на 

заедницата со младите луѓе од ЛГБТИ во Западен Балкан; 

 Да се креира, промовира и достави брошура за практики и методологии во младинската 

работа на младите во развојот со ЛГБТИ младите во Западен Балкан до пошироката јавна 

младинска работа. 

Организација која го координира проектот: ЛГБ Младинска група за поддршка "COME OUT" 

од Нови Сад, Србија 

Партнер организации се: Субверзивен фронт- Македонија, Хелсиншки комитет за човекови 

права - Македонија, Цуре - БиХ, ТОЦ - БиХ, Транспарент - Хрватска, Квир Монтенегро - Црна 

Гора, ЦСГД - Косово, Дејствие - Бугарија. 

Времетраење на проектот: 01.10.2017 до 30.06.2019 

Во склоп на овој проект: 
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 Се одржаа 4 тренинзи во текот на 2018 и 2019 година во Скопје, 

Софија, Подгорица и Нови Сад за обучување на младински 

работници за работа со млади ЛГБТИ+ лица. 

 Се одржаа серија работилници од интерес на младите во 

канцеларијата на С-фронт. Работилниците беа организирани како 

практична работа на младинските работници кои ги посетуваа 

тренинзите. 

 Се објави прирачник за младински работници за работа со млади 

ЛГБТИ+ луѓе. 

 

Градење солидарност помеѓу ромските и ЛГБТИ+ 

организациите во С. Македонија, Србија и Албанија (2019) 
 

Во соработка со Civil Rights Defenders, Субверзивен фронт 

оваа година имплементираше неколку активности поврзани 

со ЛГБТИ Ромите. Овие активности беа во склоп на поголем 

проект на CRD за градење солидарност помеѓу ЛГБТИ 

организациите и Ромите во Македонија, Србија и Албанија. 

Во склоп на овој проект:  

 Се направи истражување за потребите на 

ЛГБТИ ромите во Македонија. Наодите се 

собраа преку одржвање на фокус група и 

неколку интервјуа со ЛГБТИ Роми. ЛГБТИ 

ромите исто така дадоа неколку идеа за нови 

активности за во иднина. 

 Се организираше изложба со слики од ЛГБТИ 

Роми. Сите слики претставуваа некое 

секојдневие на овие лица и секоја слика 

имаше своја приказна. Сликите беа изложени 

во просториите на Млади Хаб во времетраење од недела дена. 
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Млади артивисти за промена (12.2018 – 12.2020) 

 
Кон крајот на 2018 година С-фронт започна со имплементирање на проектот 

“Млади артивисти за промена” поддржан од Министерството за надворешни 

работи на Холандија, а го води организацијата Stichting Art.1. Партнери во 

овој проект има од Србија, Косово и Албанија. Секоја партнер организација 

има за цел да организира одредени активности поврзани со ЛГБТИ лицата и 

уметноста. Проектот трае до крајот на 2020 година. Активностите кои ги спроведува 

Субверзивен фронт се: 

 Два тренинга за подкаст, 

 Два тренинга за раскажување приказни (Сторителинг), 

 Два тренинга за тренери во областа на ЛГБТИ активизмот. 

Во склоп на овој проект: 

1. Во февруари 2019 година, во Скопје беше 

организирана обука на тема Изработка на 

Подкасти. Како прва обука што се одржа од 

проектот Млади артивисти за промени, интересот 

да се учествува беше голем. Со 15 пријавени 

апликанти, ја завршивме обуката со 10 потврдени 

учесници кои ја следеа обуката од почеток до крај. 

Покрај учењето како да го снимаат и уредуваат 

аудио материјалот, учесниците имаа и предавање 

како да ја раскажат својата приказна со краток 

вовед во концептот на раскажување приказни. Обуката беше финализирана со 10 завршени 

подкасти кои прикажаа разновидни приказни: од надминување на личните предизвици, 

приказни за растењето, до анегдоти, итн. пред и Парада на гордоста во Скопје. Многумина 

од учесниците по обуката останаа во контакт со организацијата и волонтираат на различни 

активности организирани од Субверзивен фронт и Парада на гордоста во Скопје.  

2. Вториот тренинг, исто така во организација на Субверзивен фронт, беше на темата 

„Раскажување приказни“ и се одржа во март 2019 година. Сега само, фокусирајќи се на 

идејата за споделување приказни на лице место на помала или поширока публика. Обуката 

се фокусираше повторно на обучување лица за да можат да држат за обука или како да ја 

пренесат вештина за раскажување приказни на други лица. Од 13 пријавени учесници на 

образецот за пријавување за обуката, на крај останаа само 5 учесници кои присуствуваа на 

обуката од почеток до крај. Обуката беше финализирана со презентација на приказните на 

заменик-амбасадорот на Кралството Холандија во Република Македонија, кој имаше 

можност да слушне една од приказните што беа подготвени во текот на таа недела. 
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3. Настанот „Раскажување приказни и 

Библиотека со живи книги“ се состои од кратка 

обука, финализирана со настан, а главната цел е 

обучување на лицата кои ќе бидат живи книги со 

вештини добиени од методологијата на 

раскажување приказни и жива библиотека. 

Некои од овие вештини вклучуваат јавно 

говорење, активно и внимателно слушање, 

кршење на предрасудите и стереотипите преку 

интерактивен дијалог и сл. Настанот се одвиваше 

во период од шест дена (25.11 - 30.11), од кои првите пет дена беа посветени на обуката и 

последниот, односно шестиот ден беше настанот „Жива библиотека“ на кој што учествуваа 

10 книги.  

 

Слободни од родово базирана дискриминација: Учители и 

родители ЗАЕДНО (09.2019 – 08.2021)  
 

Проектот е подржан од програмата Еразмус+ 

и е со рок на имплементација од 2 години. 

Активностите ќе се спроведуваат во 4 земји 

(Велика Британија, Грција, Шпанија, Северна 

Македонија) и ќе вклучуваат 2 групи на 

учесници: наставници во основни и средни училишта и родители со деца кои одат во 

основно или средно училиште. 

Специфични цели на проектот се: 

 Да се градат капацитетите на наставниците и да се подигне свеста на родителите за 

родово базирана дискриминација и да се обезбедат средства за промена на училишните 

култури што придонесуваат за дискриминација на учениците. 

 Воведување на иновативни методи и алатки за градење на капацитетите на наставниците 

и информирање на родителите за тоа како да се реагира на инциденти на родово 

базирана дискриминација. 

 Да се промовира соработка и заеднички напори меѓу наставниците и родителите и да 

се изгради модел на соработка, користејќи разни заеднички активности. 

 Намалување на психолошкото и едукативното влијание на родово базираната 

дискриминација врз учениците. 

 Создавање поттик за образовните институти да го усвојат пристапот од проектот по 

затворањето на проектот. 
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Во склоп на овој проект: 

 На 11ти декември 2019 се одржа состанок во Лондон каде што беа присутни сите 

партнери на проектот. На состанокот се разговараше за целите на проектот и 

временската рамка, активностите за секој парнер поединечно и активностите кои треба 

да се одржат во блиска иднина. 
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ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 
 

Ментално здравје на ЛГБТИ+ луѓе 
 

Субверзивен фронт, веќе 4-та година учествува во психотерапевтските сеанси наменети за 

ЛГБТИ лица, или лица кои се наоѓаат во фаза, во која се чувствуваат несигурно околу својата 

сексуална ориентација или родов идентитет, или едноставно сакаат да поразговараат со 

професионалец со искуство во областа.  

Важно е да не заборавиме дека менталното здравје е основен дел од сечиј живот, а влијае 

врз мислите, однесувањето и емоциите. Како резултат на стигмата, отфрлување од 

семејствата, како и говорот на омраза, дискриминацијата и насилството, ЛГБТИ лицата се 

под поголем ризик за проблеми со менталното здравје. 

Досегашниот интерес за учество во сесиите е огромен, а Субверзивен фронт соработува со 

професионалци кои имаат искуство и се сензибилизирани за работа со ЛГБТИ лица. Дел од 

темите кои клиентите можат да ги отворат со психотерапевтот е чувството на 

вознемиреност, депресивност, прашања поврзани со соопштување на својата сексуална 

ориентација или родов идентитет на блиските, но и за било кој предизвик со кој се соочуваат 

во моментот. Услугите на психолошко советување и психотерапија се одржуваат во 

просториите на Субверзивен фронт, надвор од работното време на организацијата, во 

сигурна, пријателска и доверлива атмосфера. 

Тимот во Субверзивен фронт и понатаму ќе ја продолжи да делува во полето на менталното 

здравје, и се надеваме на поголема поддршка за да можеме да одговориме на сите барања. 

Секако, и понатаму продолжуваме со активностите за подигнување на свеснота за важноста 

од грижата за менталното здравје. 

УСПЕШНО ОДРЖАНА ESTEEM ОБУКА – ОБУКА ЗА ЛГБТ-АФИРМИРАЧКИ 

ПРИСТАП ВО ПСИХОТЕРАПИЈА 

На 18-ти и 19-ти јули, Субверзивен фронт ја имаше честа да организира дводневна обука 

водена од John Pachankis, PhD – Associate Professor of Public Health (Social and Behavioral 

Sciences) – Yale School of Public Health. Петнаесет професионалци од областа на менталното 

здравје имаа шанса да бидат дел од Esteem обуката, којашто е пристап базиран на докази за 

подобрување на менталното здравје и намалување на стигмата. 
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ESTEEM истражувачката група во Њујорк, водена од професорот John Pachankis создава 

ЛГБТК-афирмирачки програми за психотерапија за подобрување на менталното здравје, 

однесувањето и сексуалното здравје на ЛГБТК поединците. На пример, интервенцијата 

ESTEEM ги преиначува когнитивните, бихејвиоралните и емоционалните искуства на геј и 

бисексуалните мажи во себеафирмирачки. Првично тестиран во мало контролирано 

испитување со листа на чекање, овој третман сега се тестира во повеќе места во Њујорк и 

Мајами, финансиран од Националниот институт за ментално здравје. Резултатите не само 

што ќе утврдат дали овој третман функционира долгорочно, туку и, како и зошто 

функционира, дозволувајќи им на здравствените работници да инкорпорираат 

истражувачки докази во нивните практики. 

На John Pachankis, како клинички психолог, крајната цел му е преведување на резултатите 

од студиите во психосоцијални интервенции, во насока кон подобрување на здравјето на 

ЛГБТК заедницата. 

 

Групата во Скопје која учествуваше на обуката, беше составена од професионалци кои 

работат во приватни институти за психотерапија и едукација, образование, здравство, 

социјална заштита, како и претставници од невладиниот сектор. Пријавите за учество кои 
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пристигнаа, беа селектирани според искуството во работа со ЛГБТИ лица, како и 

фокусирање на разноликост на групата со преставници од различни области и институции. 

По завршување на обуката, на учесниците им беа поделени прашалници кои беа анонимно 

пополнети, а го мереа задоволството од обуката, како и знаењата и вештините при работа 

со ЛГБТИ лица. 

Сите учесници на обуката одговориле потврдно на тврдењата за корисноста од обуката, 

како и стекнување на нови практики за работа, но и корисност од унапредување и 

акредитација на ESTEEM програмата. Оцената од задоволството од обуката изнесува 4,7 

(највисока оценка е 5). 

 

Скопје Прајд 2019 
 

На 29ти јуни 2019 година во Скопје успешно се одржа првата ЛГБТИ+ Парада на Гордоста. 

Организатор на „Парадата на гордоста“ беше Организациониот комитет „Скопје прајд“, 

составен од неколку активисти кои доаѓаа од Субверзивен фронт, но и од Хелсиншкиот 

комитет за човекови права, ЛГБТИ центарот за поддршка, Коалицијата Маргини, Квир Сквер 

и Медуза - феминистичката платформа. Маршутата на парадата започна од Жена Парк, 

покрај зградата на Собранието, преминувајќи ја централната пешачка улица „Македонија“, 

која минува покрај зградата на Владата, кон Градски Парк каде што заврши кај „Школка“. На 

„Школка“, програмата што следеше по парадата, вклучуваше говори на активисти од 
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Македонија и од Балканскиот регион, говори на Министерката за труд и социјална политика 

г-ѓа Мила Царовска, и од пратеничката г-ѓа Маја Морачанин (координатор на 

Интерпартиската парламентарна група за унапредување на човековите права на ЛГБТИ 

луѓето), како и музички настапи на Тамара Тодевска и голем број диџеи и изведувачи од 

земјава. Целата програма на „Школка“ ја модерираа две дрег кралици - Каја Мор и Линда 

Социјалиста. Скопската парада на гордоста привлече помеѓу 1500 и 2000 учесници, што ги 

надмина нашите очекувања (од околу 500 учесници), и дополнително ја покажа 

солидарноста и поддршката што ги добија ЛГБТИ активистите од Македонија и од 

домашните и од меѓународните партнери, сојузници и поддржувачи. Темите споменати за 

време на говорите опфаќаа потреба од подобрено законодавство за заштита на човековите 

права на ЛГБТИ лицата во земјава, потребата за зголемување на разбирањето и 

прифаќањето на ЛГБТИ лицата во општеството и потребата од продолжување на градење 

на сојузи на солидарност со различните движења и групи во општеството, бидејќи ЛГБТИ 

активистите честопати биле во првите редови на многу битки во општеството во 

Македонија. Атмосферата за време на парадата на гордоста беше многу добра и позитивна, 

како што изјавија учесниците, новинарите и членовите на организациониот тим. Целиот 

настан помина без никакви инциденти, во безбеден амбиент, благодарение на многу 

добрата соработка со полициските службеници и Министерството за внатрешни работи, 

како и со ангажираниот приватен безбедносен персонал. Настанот привлече значајно 

внимание во медиумите, бидејќи беше првиот од ваков вид што се организираше, како и 

ризикот од инциденти што се случуваат. Беше остварен контакт со бројни новинари од 

странство, а голем број написи со новости беа напишани во странски печат.  

 

Национална работилница за унапредување на правата на 

ЛГБТИ заедницата во Северна Македонија 
 

Советот на Европа организираше Национална работилница за унапредување на правата на 

ЛГБТИ заедницата во Северна Македонија во Скопје на 27 и 28 јуни 2019 год. 

Главните цели на оваа работилница беа: 

 Изработка на конкретни заклучоци и практични решенија за подобрување на правата 

на ЛГБТИ лицата во земјата во различни области како што се образование, социјална 

заштита, здравство, вработување, пристап до правда, домување, спорт и медиуми. 

 Размена на искуства и добри практики во насока на подобрување на состојбата на ЛГБТИ 

заедницата во регионот. 

 Промовирање на Декларацијата за воспоставување на регионална платформа за 

промовирање на состојбата на ЛГБТИ луѓето.  
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Субверзивен фронт е партнерската организација којашто тесно соработува со 

Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, ко-

организатор на настанот, и има обемна експертиза за содржината на темите покриени на 

работилницата. 

 

 

Времетраење: 27-28 јуни 2019; завршеток на акцијата на 30 јули 2019, со поднесен извештај 

за работилницата 

Буџет: 4149,14 ЕУР 

 

Свечено доделена наградата „Поддржувач на годината“ 

на Интерпартиската парламентарна група за 

унапредување на правата на ЛГБТИ лицата 

 
Во рамките на одбележувањето на 17 Мај – Меѓународниот ден за борба против 

хомофобијата, трансфобијата и бифобијата, Субверзивен фронт во рамките на 

спроведувањето на програмата на Националната мрежа за борба против хомофобијата и 

трансфобијата, ја додели наградата „Поддржувач на годината“ на Интерпартиската 

парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТИ лицата (ИППГ ЛГБТИ). На 

свечената церемонија на доделувањето на наградата во Собранието на РСМ организирана 

од самата ИППГ ЛГБТИ, говор одржаа координаторката на групата, пратеничката од редот 

на ДОМ (Зелените) – Маја Морачанин, како и членката на ИППГ ЛГБТИ – пратеничката од 

СДСМ – Јагода Шахпаска. 

Пратеничката Морачанин ја потенцираше важната улога на ИППГ ЛГБТИ во лобирањето и 

издејствувањето да се воведат и усвојат измените и дополнувањата на Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги кои го препознаваат говорот на омраза во медиумите 
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заснован на сексуална ориентација и родовиот идентитет, како и во напорите конечно после 

неколкумесечна процедура во Собранието, да биде усвоен Законот за спречување и 

заштита од дискриминација. Новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација 

експлицитно ги препознава дискриминаторските основи на сексуална ориентација и родов 

идентитет, со што ЛГБТ луѓето се правно препознаени во овој закон. Исто така, пратеничката 

Морачанин го истакна учеството на членовите и членките на ИППГ ЛГБТИ во кампањата „Не 

суди кој кого љуби“ како и на студиската посета во Холандија, обете организирани од страна 

на ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражувања. Пратеничката Шахпаска 

апелираше до медиумите да помогнат во кампањата за еднаквост на ЛГБТИ луѓето во 

државата преку осуда на говорот на омраза врз нив. 

На церемонијата на доделувањето 

одржана во салата „Борис 

Трајковски“ во Собранието на РСМ, 

збор зедоа и Јована Јовановска 

Кануркова – генерална секретарка 

на Националната мрежа за борба 

против хомофобијата и 

трансфобијата, како и Антонио 

Михајлов – извршен директор на 

здружението за сексуални и родови 

малцинства Субверзивен фронт. 

Јована даде краток осврт на 

создавањето и работата на Националната мрежа за борба против хомофобијата и 

трансфобијата (НМХТ), како и на одлуката годинава наградата да оди од името на НМХТ. 

Исто така, Антонио потенцираше дека доделувањето на наградата е во поддршка на 

колективните и индивидуалните напори на градење заедница на ЛГБТИ луѓе, поддржувачи 

и пријатели, како и во промоцијата на позитивни практики во унапредувањето на 

положбата и правата на ЛГБТИ луѓето. 

Наградата „Поддржувач на годината“ секоја година традиционално на овој значаен ден од 

историјата на ЛГБТИ движењето се доделува на институции, организации или индивидуи за 

нивниот континуиран значителен придонес во кампањата за еднакви права на ЛГБТИ луѓето 

во Република Северна Македонија. Претходни добитници на наградата се новинарот Огнен 

Јанески, политичарот Ивон Величковски и Министерството за труд и социјална политика.  
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РАЗВОЈ И ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

КАПАЦИТЕТИ 
 

јануари 2019: 

 Посета на Арнауд Арно Готие-Фавас од „Амбасади за еднаквост“ - мрежа на амбасади 

ширум светот кои ги поддржуваат напорите на локалните организации и активисти во 

застапувањето на ЛГБТИ еднаквоста. 

февруари 2019: 

 Студиска посета на социјални претприемништва што работат со ЛГБТИ лица во Мадрид 

од 05 до 09 февруари, 

 Состанок со партнери за Еразмус проект во Сараево од 07 до 11 февруари, 

 Учество на работна група за Законот за родово базирано насилство – 26.02.2019.  

март 2019: 

 Учество на тренинг курс за организирање на настани со живи библиотеки – 25.03.2019 

до 31.03.2019 во Млјет, Хрватска.  

 

април 2019: 

 Учество на лезбејска недела во Белград, презентација на спортската екипа на С-фронт 

составена од ЛБТ жени – 03.04.2019 до 07.04.2019, 

 Учество на Квир Велигден “Црвената боја во виножитото” во Берлин, - 14.04.2019 до 

21.04.2019. 

 

мај 2019: 

 Доделување на наградата Поддржувач на годината по повод 17ти Мај – IDAHOBIT – ден 

за борба против хомофобија и трансфобија. Наградата ја прими Интерпартиската 

парламентарна група за унапредување на човековите права на ЛГБТИ луѓето во РСМ, а 

наградата ѝ беше доделена на пратеничката Маја Морачанин – координаторка на 

интерпартиската група во Собранието на РСМ. 

 

јуни 2019: 

 Учество на Софија Прајд, каде што беше презентиран и прирачникот за младински 

работници за работа со млади ЛГБТИ+ луѓе – 05.06.2019 до 09.06.2019, 

 Учество на “East meets West” конференција во Виена, Австрија од 13.06.2019 до 

16.06.2019, 

 Учество на Тесалоники Прајд во Солун од 18.06.2019 до 22.06.2019. 

 Учество и држење говор на Атина Прајд. 

 

јули 2019: 



 

25 

 

 Организација на тренинг ESTEEM Treatment Model – 18.07.2019 do 19.07.2019 во 

канцеларијата на С-Фронт, 

 Учество на YMLP Camp во Крушево – 14.07.2019 до 21.07.2019, 

 Учество на тренинг курс “Our Rainbow Future” во Берлин – 23.07.2019 до 28.07.2019. 

 

август 2019: 

 Учество и држење говор на Стокхол Прајд – 31.07.2019 до 04.08.2019, 

 Состанок со Civil Rights Defenders во канцеларијата на С-Фронт за договарање на 

активности поврзани со поддршка на ЛГБТИ Ромите – 29.08.2019 до 30.08.2019. 

 

септември 2019: 

 Учество на тренинг “Организациски развој и внатрешно лидерство за ЛГБТИ 

организации” во организација на ЕРА, Белград – 12.09.2019 до 16.09.2019, 

 Учество и држење на говор на Белград Прајд – 15.09.2019, 

 Учество на Годишното Генерално Собрание на ЕПОА во Билбао, 20.09.2019 до 22.09.2019. 

 

октомври 2019: 

 Учество на Приштина Прајд - 05.10.2019 до 10.10.2019, 

 Учество на изолациона сесија на Националното координативно тело за 

недискриминација – 07.10.2019 до 08.10.2019, 

 Учество на Годишното Генерално Собрание на Интер Прајд во Атина – 16.10.2019 до 

20.10.2019, 

 Учество на Студиска сесија во склоп на мрежата ”No Hate Speech Movement” во 

Стразбург – 21.10.2019 do 25.10.2019. 

 

ноември 2019: 

 Учество на Годишното Генерално Собрание на ЕРА во Тирана – 06.11.2019 до 09.11.2019. 

Во склоп на собранието се одржа и конференција каде некои од говорниците беа и 

членовите на С-Фронт. 

 Учество на “Western Balkans Roma Summit” во Косово организиран од Civil Rights 

Defenders. 

 

декември 2019: 

 Учество на “Skopje Youth Summit” во МКЦ Скопје, на панел дискусија за ЕуроПрајд 2022 

Белград – 04.12.2019, 

 Учество на тренинг курс за наративи и контра наративи во склоп на проектот “House of 

Heroes”  во Брисел – 09.12.2019 до 18.12.2019. 
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С-ФРОНТ ВО МЕДИУМИТЕ 
 

Оваа година најголем впечаток во медиумското присуство остави организирањето на 

првата Парада на Гордоста во Македонија. Многу активисти и ЛГБТИ лица се појавија во 

јавноста и зборуваа пред камери за значењето на овој настан. 

 

Антонио Михајлов на прес-

конференцијата за најава на Парадата 

на Гордоста во Скопје, јуни 2019 

 

Друг настан кој исто така остави голем впечаток во медиумскиот простор е борбата за 

донесувањето на новиот Закон за дискриминација. ЛГБТИ активистите правеа голем 

притисок на владата со тоа што се појавуваа на многу емисии, зборувајќи за придобивките 

од овој закон и организирајќи јавни собири.  

Протест пред Собрание за 

донесување на новиот Закон 

за спречување и заштита од 

дискриминација 
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Како и претходните години така и оваа година бевме активни на нашата веб страница и на 

другите социјални мрежи. Подолу може да ја видите статистиката за 2019 година: 

 

Facebook: 

 На фејсбук страницата имаме 4238 следбеници и повеќе од 200 објави во 2019 година. 

Instagram: 

 На инстаграм профилот имаме 867 следбеник и повеќе од 100 објави во 2019 година. 

Twitter: 

 На твитер профилот имаме 371 следбеник и повеќе од 1000 објави во последните 

неколку години. 

YouTube: 

 На профилот на јутјуб имаме повеќе од 10 видеа поврзани со нашата работа во 

последните неколку години. 

Flickr: 

 На профилот на фликер се поставени слики од сите наши активности и настани. Таму 

можат да се најдат повеќе од 20тина албуми со повеќе од 800 слики.  
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ 
 

Антонио Михајлов 

Извршен директор 

amihajlov@s-front.org.mk 

+38972 759 995 

Ангелина Иванова 

Менаџерка за финансии и администрација 

aivanova@s-front.org.mk 

+38975 838 040 

Стефан Петровски 

Програмски координатор / Комуникации 

spetrovski@s-front.org.mk 

+38970 325 722 

Давид Тасевски 

Програмски координатор / Психолог 

dtasevski@s-front.org.mk 

+38978 310 947 

 

Мапа 
 

 

СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ  

БУЛ. К. Ј. ПИТУ 19/5-28, 1000 СКОПЈЕ 

РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА 

 

Тел/факс:  +389 2 609 0779 

мејл:  contact@s-front.org.mk 

веб: www.s-front.org.mk 


