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ДО НАШИТЕ КОНСТИТУЕНТИ
Во 2021 успеавме да го видиме крајот на пандемијата од КОВИД-19 и да
добиеме нов поглед напред кон светот, но и организацијата. Имајќи
предвид дека во 2020 започнавме и истуркавме огромен процес за
отворање на првата Национална ЛГБТИ+ линија во нашата држава, во
2021 оваа идеја ја еволуиравме и преку овој процес го креиравме
Скопски квир центар – прво специјализирано советувалиште за ЛГБТИ+
лица, нивните блиски, но и стручните служби кои имаат потреба од
советување. Во рок од само една година успеавме да реализираме
скоро три пати повеќе сесии за психолошко советување, ова ни кажа
дека заедницата има голема потреба од сервиси за ментално здравје и
дека ние, како граѓанска организација, во моменти кога државата не ги
препознава и поддржува овие сервиси, останува на нас, како активисти,
да ги обезбедиме и најдеме начин да ги одржиме до моментот кога тие
не добијат достоинствена поддршка и препознавање од институциите.
Меѓу другото, во самата организација се направи промена на
раководство и со тоа промена, добивме нов поглед кон иднината на
организацијата и нејзините цели движејќи се напред.
Како клучни постигнување за 2021 година ги издвоивме следните:
Документирани:
- 138 повици на Националната ЛГБТИ+ Линија;
- 2 повици за правна помош и советување;
- 3 пријави до Министерство за внатрешни работи;
- 38 пријави до Основно јавно обвинителство;
- 10 пријави до Комисија за спречување и заштита од
дискриминација;
- 3 жалби до Вишо јавно обвинителство за негативно мислење од
Основно јавно обвинителство;
Одржани:
- Одржана четири-дневна обука за артивизам за млади;
- Одржана четири-дневна обука за подкасти за млади;
- 287 индивидуални сесии психотерапија;
- 14 групни сесии психотерапија;
- 10 групи за самоподдршка на транс заедницата;
- Еден состанок со амбасадорката на Кралството на Данска во
данската резиденција во Белград;
Организирани и ко-организирани:
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-

-

-

-

Панел дискусија за состојбата со и пристапот до права на ЛГБТИ+
Ромите во Северна Македонија.
Одржана презентација во Собранието на Република Северна
Македонија преку Националната мрежа и Civil Rights Defenders од
Белград за приказ на резултатите од регионалното истражување на
јавното мислење за правата на ЛГБТИ+ луѓето.
Зедовме учество во Белград Прајд 2021 и настаните поврзани со
неделата на гордоста.
Направивме промоција на првиот прирачник за психотерапија со
луѓе што живеат со ХИВ и паралелно организиравме донаторска
акција за прибирање средства за функционирањето на
Националната ЛГБТИ+ линија и Скопски квир центар.
Учествувавме на тркалезна маса во Собранието на Република
Северна
Македонија,
организирана
од
Интерпартиската
парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТИ+
луѓето и Советот на Европа за состојбата со правното признавање
на родот и промените што треба да се направат во Законот за
матична евиденција.
Организација на Скопје Прајд 2021 под слоганот „Вон ѕидовите“ во
јуни, заедно со членките на Националната мрежа против
хомофобија и трансфобија.

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
Давид Тасевски
31.05.2022
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ГОДИШНО СОБРАНИЕ
ОСМО ГОДИШНО СОБРАНИЕ 22.04.2021
На Осмото Годишно Собрание на С-Фронт, одржано на 22 април 2021
година, беа донесени следните одлуки:
•
•
•
•
•

Усвојување на годишниот наративен и финансиски извештај за
2020 година.
Утврдување и исклучување на членови на С-Фронт.
Разрешување на Антонио Михајлов од Извршен директор.
Назначување на Давид Тасевски за Извршен директор.
Усвоени измени и дополнувања во Статутот на С-Фронт – види
Статут на С-фронт.
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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 рамките на овој проект во 2021, резултатите се следниве:
Клучни активности:
-

-

-

Состаноци со Министерството за труд и социјална политика, и
Интер-парламентарната група за унапредување на правата на
ЛГБТИ+ луѓето во Собранието на Република Северна Македонија
Обуки со млади за артивизам
Состаноци со членовите на заедницата во Битола и Струмица за
унапредување на состојбата и организираноста на групите во овие
градови,
Го отворивме Скопски квир центар – прв специјализиран центар за
психосоцијална поддршка на ЛГБТИ+ луѓето и нивните блиски
Од
таму,
имплементиравме
287
сесии
индивидуална
психотерапија и психолошко советување со 44 ЛГБТИ+ клиенти
Одржавме 14 сесии групна психотерапија
Беа дадени 96 услуги од социјален работник
2 сесии правна поддршка и советување со 2 ЛГБТИ+ лица
Учество во организацијата на Скопје Прајд 2021
Изработка на 4 видеа за промоција на проектот и активности
поврзани со ментално здравје.

Слободни од родово базирана дискриминација: Учители и родители
ЗАЕДНО (09.2019 – 2.2022)
Проектот
е
подржан
од
програмата Еразмус+ и е со рок
на имплементација од 2 години (со
одобрено
продолжение
поради
задоцнетата
имплементација,
предизвикана од КОВИД-19). 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
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•

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.

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
партнер поединечно и активностите кои треба да се одржат во
блиска иднина.
• Субверзивен фронт спроведе три фокус групи со родители и
наставници на почетокот на 2020 година. Беа организирани две фокус
групи со наставници - едната во Скопје со наставници од основните и
средните училишта во Скопје, Куманово и Прилеп, a втората фокус
група со наставници од Прилеп. Беше организирана една фокус
група со родители во Скопје, која обедини родители пред се од Скопје.
Дополнително, Субверзивен фронт учествуваше и дистрибуираше
интернет-анкета помеѓу родители и наставници кои дојдоа во фокусгрупите и други кои се пријавија, но не беа во можност да учествуваат
поради патувања. Понатаму, Субверзивен фронт го напиша
Националниот извештај за 2020 година во октомври. Конечно, во
јануари, беше направено видео за сумирање на искуствата,
проблемите и очекувањата снимени за време на фокус-групите со
родители и наставници (сега објавени на веб-страницата на ФРИ
проект).
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•

•

Во
2021
се
изработи
платформата
на
која
родителите и професорите ќе
можат да ги поминат 5те
модули изработени од сите
партнери,
со
инпути
од
различни држави и програма
која ќе е иста за сите учесници
од државите кај што има
партнер
организации.
До
обуката може да пристапите
на следниот линк.
За крај се одржа настан (отворен ден) за промоција на проектот и
активностите изработени досега, како и промоција на онлајн
платформата.

Зајакнување на ЛГБТИ+ Роми и граѓански организации во Албанија,
Северна Македонија и Србија (2021)
Проектот се осврнува на слабата
видливост и свесност за прашањата и
потребите на ЛГБТИ луѓето кои исто така се
идентификуваат како Роми по етничко
потекло, обезбедувајќи им простор и
можности за нив да преземат акција што ќе ги оспособи кон зголемена
побарувачка за слободно да ги остваруваат своите човечки права, но исто
така и кон подобрено решавање на нивните прашања и потреби. Целни
групи се ЛГБТИ+ Ромите, потоа ромските граѓански организации и ЛГБТИ
граѓанските организации.
Главните активности се: одржување на конференција за видливост на
проблемите не ЛГБТИ+ Ромите, психосоцијална поддршка за ЛГБТИ+
Роми, кампања со промоција на подкасти од ЛГБТИ+ Роми за
зголемување на видливоста на проблемите кои овие лица ги имаат.
Во склоп на овој проект:
•

•

Обезбедивме поддршка на нашите клиенти во Скопскиот квир центар.
Овде имавме околу 40 клиенти годишно, од кои имавме речиси 300
индивидуални психотераписки сесии. Од грантот, бевме во можност
да покриеме 54 сесии. Неколку од овие 54 беа за сесии за групна
терапија кои се одржуваат месечно со околу 10 лица.
Дадовме 25 ваучери за храна првенствено на членови на ромската
заедница во Битола и Струмица.
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•

•
•

Одржавме панел дискусија за интерсекциските прашања кои влијаат
на заедницата на ЛГБТИ+ Ромите на која имаше околу 20 учесници, а
еден од панелистите беше од Министерството за труд и социјална
политика, кои ја истакнаа важноста на интерсекционалноста и треба
да продолжат да работат со Ромска ЛГБТИ + заедница.
Подготвивме две подкасти епизоди со лица од ЛГБТИ+ заедницата кои
беа прикачени на „стриминг платформа“.
Извршивме состанок во нашата канцеларија со 3 членови на
заедницата (двајца Роми и еден транс) за индивидуалните и групни
потреби на локално ниво.

Промоција на разновидност и еднаквост во Северна Македонија –
Совет на Европа 01.07.2021 – 15.04.2022
Главната цел на проектот е поддршка и
промоција на ЛГБТИ Линијата која е и основана
со помош од истиот донатор во август 2020
година.
Буџет: 10 000 евра.

Во склоп на овој проект:
Беше отворена првата Националната линија за советување на ЛГБТИ+ лица во
август 2020 со поддршка од Министерството за труд и социјална политика и
Советот на Европа. На линијата работат искусни психолози, социјални
работници, кои претходно поминаа обука за оператори на линија,
специфицирано за давање поддршка и помош на ЛГБТИ лица. Целта на
линијата е да се обезбеди сигурна атмосфера која е анонимна и доверлива, а
лицата кои се јавуваат можат да разговараат за различни предизвици и грижи,
вклучувајќи ја сексуалната ориентација и родовиот идентитет. ЛГБТИ лицата,
освен што ќе имаат можност за разговор, поддршка и сослушување, идејата е
и да се препраќаат во соодветни институции или други организации, доколку
забележиме дека има потреба за тоа.
Во 2021 година, на Националната линија за советување за ЛГБТИ+ лица добивме
138 повици.
Во март 2021 година се отвара Скопски Квир центар - првото специјализирано
советувалиште за ЛГБТИ+ лица кои се жртви на родово–базирано насилство.
Услугите кои се нудат во центарот се бесплатни и доверливи, а тимот кој работи
во центарот е сочинет од искусни терапевти кои се сензибилизирани за работа
со ЛГБТИ заедницата.
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Скопски квир центар ги нуди следните услуги:
Психолошко советување и психотерапија - Психотерапија е третман
заснован на разговор помеѓу психотерапевтот и клиентите, кој има цел да ја
подобри благосостојбата и менталното здравје на една личност, да ги
елиминира или контролира вознемирувачките симптоми, емоционалните
тешкотии или растројствата. Психотерапевтот обезбедува поддржувачка
средина, која му дозволува на клиентот да зборува отворено за причините
поради кои смета дека има потреба од советување или психотерапија.
Психотерапијата, на клиентот му помага да научи, на кој начин да одговори на
предизвикувачките ситуации со здрави вештини за справување.
Групна психотерапија - Групната терапија е форма на психотерапија
која вклучува еден или повеќе терапевти кои работат со неколку луѓе
истовремено. Групната терапија, исто така, нуди безбедно прибежиште и
овозможува поддршка и охрабрување од другите членови на групата. Луѓето кои
учествуваат во групата можат да видат дека и другите членови минуваат низ
истите предизвици и проблеми, кое им помага во поврзување и во пронаоѓање
уникатно решение преку искуствата на другите. Набудувајќи како некој успешно
се справува со проблем, другите членови на групата можат да видат дека има
надеж за закрепнување, а напредокот може да послужи како пример и
поддршка.
Психосоцијална поддршка на терен - Со оглед на ограничениот пристап
до сервиси кои нудат социјални услуги за луѓето кои не живеат во Скопје и
околината, се наметнува потребата од психосоцијална поддршка на терен, што
подразбира тим од психолог и социјален работник, кој своите услуги ги нуди на
целата територија на РСМ. Клиентите, овие услуги може да ги добијат со повик
на телефонскиот број на центарот, а тие вклучуваат: психолошко советување,
придружба до релевантни институции, помош при вадење на лични документи
и помош при отворање и водење на случаи на насилство или дискриминација.
Придружување од социјален работник - Придружувањето на клиентите до
релевантните институции, е со цел остварување на нивните права од социјална
заштита, кои подразбираат права на парична помош и социјални услуги кои се
обезбедуваат преку системот на социјална заштита; помош при остварување
на правото на здравствена заштита и помош при вадење на лични документи.
Под оваа услуга се подразбира и придружување при пријавување на случај на
родово базирано и семејно насилство во надлежните институции како Центри
за социјална работа и Полиција.
Правна помош - Во соработка со адвокати и правници ангажирани од
Субверзивен фронт, Скопскиот квир центар нуди сеопфатни услуги на правно
советување и информирање, правна помош, и застапување, за лезбејки, геј
мажи, бисексуални, трансродови и интерполови луѓе. Областите на потесна
специјалност на услугите на правна поддршка и советување се поврзани со:
дискриминација врз основа на СОРИ, говор на омраза врз основа на СОРИ,
кривични дела од омраза врз основа на СОРИ, барање на азил и привремена
заштита поради прогон врз основа на СОРИ, родово-базирано насилство, и
склучување истополови партнерства/бракови во странски земји.
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Информирање и упатување - Под услугата упатување и информирање
се подразбира: упатување на клиентите до релевантни институции, кои се
надлежни за решавање на проблемот за кој се обраќаат кај нас и
информирање на клиентите за нивните права и остварување на истите.
Во 2021 година во Скопскиот квир центар, услуги добија 44 клиенти со кои беа
остварени 287 индивидуални сесии со психотерапевт. Беа одржани 14 групни
сесии, и беа дадени 96 услуги од социјален работник.
Дури над 65% од вкупниот број на клиенти, беа млади ЛГБТИ+ луѓе, на возраст од
18 до 30 години.

Политичка одговорност, инклузивност и потпорна поддршка програма –
NDI поддршка со фиксен износ 05.2021 – 04.2022
Главна цел на овој проект е подобрување на
правата на ЛГБТИ луѓето во Северна Македонија.
Субверзивен фронт е главен носител на проектот,
а е имплементиран во соработка со Коалицијата
Маргини и Хелсиншкиот Комитет за човекови
права.
Активности од овој проект се: одржување на
националната линија за ЛГБТИ лица, одржување на психосоцијални
сесии со ЛГБТИ лица, пријавување дискриминација до надлежните
државни органи, обука за процес на интеграција во ЕУ, одржување
состаноци со лица од државната власт и другите политички партии,
поддршка на Скопје прајд и НМХТ.
Буџет: 25 000 долари.
Во склоп на овој проект:
•
•
•

Одржани повеќе од 80 сесии за психосоцијална поддршка со ЛГБТИ
лица,
Мобилниот тим за психосоцијална поддршка посети 2 града за помош
на ЛГБТИ лице,
Одржани се повеќе од 40 сесии за правна помош и советување со
ЛГБТИ лица,
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•

•

Се одржа работилница на ЛГБТИ активисти со тема “Градење на
капацитети и зајакнување на ЛГБТИ организации и активисти во
користењето на нивното учество во консултациите
со државата во рамките на преговорите за
пристапување во ЕУ”
• Одржано
стратешко
планирање
на
Националната мрежа против хомофобија и
трансфобија,
• Одржано стратешко планирање на Субверзивен
фронт,
• Изработка на промотивно видео за Скопје Прајд
2021,
• Изработка на Анализа на решенија за
регулирање на говорот на омраза што се применуваат за контекстот
на државата, може да ја најдете на следниот ЛИНК.
Изработка на веб страна за Скопје Прајд.
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ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ
ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК – ПСИХОТЕРАПИЈА СО ЛУЃЕ ШТО ЖИВЕАТ СО
ХИВ
Започнат во 2020 година, а планиран да излезе во 2021
година, прирачникот наменет за професионалци од
областа на менталното здравје ќе ги содржи основите
информации за ХИВ, како и информациите за
антиретровирусната терапија. Сепак, фокусот на
прирачникот се психотерапевтските теми за работа со
ЛЖХИВ и неговата цел е да им послужи на оние
професионалци
што
работат
советување
и
психотерапија, а кои веќе имаат едукативна основа во
некој психотерапевтски правец. Прирачникот е достапен на следниот
линк.
Скопје Прајд 2021
На 26 јуни 2021 година се одржа вториот Скопје Прајд. Поради
пандемијата од КОВИД-19, во 2020 Прајдот беше одржан виртуелно со
богата едно-неделна програма. Оваа година, Скопје Прајд се врати на
физичкиот простор и успеа да се реализира вториот Прајд во нашата
држава. Со над 2000 учесници во поворката, во Градскиот парк на Школка
беше
одржана
и
културната
програма
со
говорници
од
заедницата, поддржувачи и државни
службеници.
Во организација од Националната
мрежа
против
хомофобија
и
трансфобија, Субверзивен фронт,
како дел од организацискиот тим на
Скопје Прајд, со слоганот „Вон
ѕидовите“ покажа дека животот во
изолација е тежок за сите, а е секојдневие за безброј ЛГБТИ+ луѓе кои се
борат со својата средина и нивното прифаќање во нејзе.
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Пријавување дискриминација до надлежните институции
Во тек на 2021 година, тимот на Субверзивен фронт вршеше мониторинг
и пријавување на говор на омраза и закани за извршување на криминал
од омраза. Пуштени беа:
-

-

-

-

-

-

3 (Три) кривични пријави поднесени до Министерството за
внатрешни работи (МВР) – немаме одговор за понатамошното
постапување на МВР
38 (триесет и осум) кривични пријави поднесени до Основното јавно
обвинителство Скопје (ОЈО СК) – имаме одговор од ОЈО Скопје на
17 (седумнаесет) кривични пријави од кои што 3 (три) се решенија
за отфрлање на кривична пријава и 14 (четиринаесет) Резолуции во
кои е известуваат дека нема место за јавнообвинителско
постапување.
10 (десет) претставки поднесени до Комисија за спречување и
заштита од дискриминација (КСЗД) – одговор имаме на 5 (пет) во
кои е утврдена дискриминација и вознемирување по однос на
сексуална определба и родов идентитет кон маргинализирана
група на ЛГБТИ + Заедницата.
1 (една) кривична пријава поднесена до Основното јавно
обвинителство во Битола (ОЈО Битола) – од страна на надлежниот
јавен обвинител од Битола донесено е одлука – Решение за
отфрлање на кривична пријава.
1 (една) бесплатна правна помош на лице кое припаѓа на ЛГБТИ+
заедницата со кое одржавме две средби од кои првата беше преку
платформата „Zoom“, а втората преку телефонски повик.
3 (три) жалби до Вишото јавно обвинителство во Скопје (ВЈО Скопје)
по решенијата за отфрлени кривични пријави од страна на ОЈО
Скопје – ВЈО Скопје одговори на 2 (две) жалби, во една од жалбите
Вишиот јавен обвинител ни достави известување за недозволивост
на жалба, во втората жалба Вишиот јавен обвинител му наложи на
Основниот јавен обвинител да ја продолжи постапката во кој што
надлежниот јавен обвинител на Скопје повторно ни доставува
решение за отфрлање на кривичната пријава, а на тоа повторно
поднесовме жалба до ВЈО Скопје, но сеуште немаме никаков
одговор во однос на ова.
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С-ФРОНТ ВО МЕДИУМИТЕ
Како и во претходните години така и оваа година продолживме со
присуство на на онлајн просторот. Изработивме многу прилози и видеа
за нашата работа, учествувавме на разни настани организирани од
нашите партнери и дадовме многу интервјуа на онлајн порталите.
Погледнете некои од нив:

Учество на Антонио Михајлов
на на интервју на Телевизија
24 – говор на тема Скопски
Прајд 2021 и правата на
ЛГБТИ+ заедницата

За промоција на Линијата за советување остваривме неколку интервјуа
на разни портали: Слободен Печат, Радио Моф, ПИНА. Објавивме
неколку видеа во кои ги претставивме нашите советувачи, објавивме и
текстови поврзани со ментално здравје на нашите социјални медиуми.

Давид Тасевски – Извршен
директор на Субверзивен
фронт даде неколку интервјуа
за порталите РадиоМоф,
Кајгана, Нова ТВ, Алтури на
теми поврзани со менталното
здравје на ЛГБТИ лицата.
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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 2021 година:
Facebook:
• На фејсбук страницата на Субверзивен Фронт имаме 4469
следбеници и повеќе од 160 објави во 2021 година.
• На фејсбук страницата за Скопје Квир Центар имаме 640 следбеници
и многу објави во 2021 година.
Instagram:
• На инстаграм профилот имаме 1049 следбеници и многу објави во
2021 година.
Twitter:
• На твитер профилот имаме 420 следбеници и повеќе од 1000 објави во
последните неколку години.
YouTube:
• На профилот на јутјуб имаме повеќе од 35 видеа поврзани со нашата
работа во последните неколку години.
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
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ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТАКТ
Давид Тасевски
Извршен директор
dtsevski@s-front.org.mk

Ангелина Иванова
Директорка за финансии и администрација
aivanova@s-front.org.mk

Стефан Петровски
Програмски координатор / Комуникации
spetrovski@s-front.org.mk

Ивана Костовска
Програмска асистентка / социјална работничка
ikostovska@s-front.org.mk

Мартин Тасевски
Правен советник
mtasevski@s-front.org.mk

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
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