СПОЈ НА КОНЦЕПТИТЕ НА
СОЦИЈАЛНА ОТЧЕТНОСТ
И ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ

ПОДАДЕНА РАКА ЗА ПОМОШ
НА ЦЕЛОТО РОМСКО
СЕМЕЈСТВО

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА,
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АПСТРАКТ
Предизвикот да се обезбеди сеопфатна здравствена заштита за целото ромско
домаќинство го инспирираше Здружението за еманципација, солидарност и
еднаквост на жените – ЕСЕ во 2014 година да започне да работи на спојување на
концептите за социјална отчетност и правно зајакнување. Во двата концепти, преку
кои ЕСЕ подава рака за помош на ромската заедница, се застапуваат здравствените
права. Кај концептот социјалната отчетност, преку кој заедницата се оспособува сама
да се бори за своите права, се застапуваат правата од областа на женското
репродуктивно здравје и здравјето на мајките и децата, додека кај правното
зајакнување се помага при остварување на правата на здравствена заштита,
здравствено осигурување и заштита на правата на пациентите. Со цел да се зголеми
ефективноста на помошта што ја добива заедницата, ЕСЕ, заедно со граѓанските
ромски организации ИРИЗ и ЦДРИМ од Шуто Оризари и КХАМ, којашто работи во
Делчево, Виница и с. Црник, се посвети на спојување на двата концепти, кои одвоено
ги спроведуваше од 2011 година и кои се покажаа како многу успешни. Главна цел на
споениот концепт на ЕСЕ е да се овозможи утврдување на здравствените потреби и
заштита на законски загарантираните права за целото ромско семејство и
заедницата пошироко. Спојот на концептите се одвиваше во истите општини каде
што ЕСЕ има успешна соработка со своите познати ромски партнерски организации,
а беа вклучени и лица од најмаргинилизираните делови од заедницата кои помогнаа
ромските семејства да ги отворат вратите на своите домови и да ја надминат
стигмата да побараат помош. Спојот на двата концепти
помогна на ромската
заедница да чекори напред, да ги утврди своите потреби, да може да ги препознава
своите права, да се заложува за нив пред институциите и да се стреми кон
самостојност, односно активна вклученост во процесите на планирање,
спроведување и оценување на јавните здравствени политики и услуги.
Комбинираниот пристап овозможува зајакнување на ромската заедница како
колективитет со цел активно да се вклучи во решавањето на проблемите што ги
засегаат генерално, додека истовремено помага во решавањето на индивидуалните
здравствени и социјални проблеми. Сето ова придонесува да се подобри квалитетот
на живот на најмаргинилизираниот дел од ромската заедница, што е приоритет на
програмските активности на ЕСЕ.
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ВОВЕД
Во периодот од 2011 до 2014 година Здружението ЕСЕ со цел да го унапреди
здравјето на ромското население и нивниот пристап до здравствените услуги,
паралелно ги спроведуваше методологијата на социјална отчетност и
методологијата на правно зајакнување, односно обезбедување на параправна помош.
Двете методологии беа спроведувани во партнерство со три ромски организации,
ИРИЗ и ЦДРИМ (подоцна со Романо Чачипе)1 од Шуто Оризари и КХАМ, којашто
работи во Делчево, Виница и с. Црник (општина Пехчево).
Преку методологијата на социјална отчетност, ЕСЕ овозможи ромската заедница да
се запознае со правата и услугите што произлегуваат од здравствените политики за
унапредување на здравјето на мајките и децата и женското репродуктивно здравје;
ромската заедница да врши мониторинг врз спроведувањето на овие здравствени
политики и услуги; воедно овозможи мобилизирање на заедницата колективно да се
застапува за унапредување на спроведувањето на здравствените политики 2 и услуги.
Примарна целна група на оваа работа беа жените во репродуктивен период и
родители на малолетни деца до 15 години, со посебен акцент на мајките.

Преку методологијата на правно зајакнување, односно обезбедување на параправна
помош, ЕСЕ им помага на членовите на ромската заедница да се запознаат и да ги
остварат своите права од здравствената и социјалната област, како и од другите
поврзани области преку обезбедување на индивидуална помош на членовите на
заедницата, кои се обраќаат во партнерските ромски организации 3. Целна група на
овие активности беа сите граѓани Роми што се соочуваат со неможност за
реализирање на здравствените права или пак имаат потреба да се стекнат со
одредено право, на пример да добијат здравствено осигурување, социјална помош и
слично.
Три години ЕСЕ паралелно ги спроведуваше двете методологии (графикон бр. 1),
иако и двете методологии имаа слична цел, односно унапредување на здравјето и
спроведување на здравствените права. Методологиите на терен беа спроведувани од
страна на истите ромски граѓански организации, меѓутоа најчесто од страна на
различни лица, кои практично немаа можност да се запознаат со работата на
методологијата и не ја применуваа. Двете методологии се спроведуваа во истите
општини, односно Шуто Оризари, Делчево, Пехчево и Виница. Шуто Оризари
претставува општина со најголем број ромско население, а според неофицијалните
ЕСЕ соработуваше со ромската организација ЦДРИМ до декември 2017 година. Од јануари 2018
година соработката продолжи со организацијата Романо Чачипе, исто така од Шуто Оризари.
2 За примена на методологијата на социјална отчетност можете да прочитате повеќе во следните
документи: „Пристапот на ЕСЕ – Социјална отчетност“,
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2018/Pristapot%20na%20ESE.pdf и „Збогум на
информативниот мрак – Жената Ромка посегна по своите здравствени права“,
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2018/Zbogum%20na%20informativniot%20mrak.pdf
3 За примената на методологијата на правно зајакнување можете да прочитате повеќе во следните
документи: „Параправната помош го скрши мразот помеѓу институциите и ромската заедница“,
http://www.esem.org.mk/pdf/Publikacii/2018/PPP%20go%20skrshi%20mrazot.pdf и „Пристапот на ЕСЕ –
Параправна помош и поддршка“.
1
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тврдења на граѓанските организации во општината живеат над 30 000 Роми. Поради
тоа во оваа општина беше потребно да се направи поделба на населбите каде што ќе
се спроведуваат методологиите. Со активностите за социјална отчетност до 2014
година се работеше во десет населби, а со параправна помош на почеток беа
генерално опфатени делови од населбата во која работат партнерските организации
за подоцна точно да се определат улиците каде што ќе се работи. Иако населбите беа
начелно дефинирани, сепак немаше прецизно утврден број на домаќинства од кои се
состои секоја населба, а воедно постоеја големи разлики во социоекономскиот статус
на Ромите од различните населби каде што се работеше.

Воедно двете методологии опфаќаат слични видови на активности што се преземаат
со цел да се надминат актуелните проблеми поврзани со правото на здравје на
Ромите. На пример: промовирање на здравствените права, подигнување на свесноста
кај населението за здравствените права, остварување на здравствените права,
застапување за унапредување преку директна интеракција со здравствените
работници, здравствените установи и другите релевантни и надлежни институции.

Здружението ЕСЕ водено од својата посветеност за постојано унапредување и
зголемување на влијанието на интервенциите што ги презема, по тригодишниот
период на спроведување на двете методологии побара одговор на следните
прашања:
– Дали може да понуди сеопфатен модел во работата заради унапредување на
правото на здравје за сите лица од ромската заедница?

– Дали може да ја подобри вклученоста на лицата од заедницата во целиот процес,
особено на најранливите лица од ромската заедница?
– Дали може да ја подобри ефикасноста во работењето на персоналот од ромските
граѓански организации што работат на терен?
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Графикон бр. 1.
Спроведување на двете методологии пред процесот на спојување на концептите

Социјална
отчетност

 Мониторинг
во
заедницата
 Социјална
ревизија
 Мониторинг
на буџети

 Параправна
помош
Правно
 Правна
зајакнување помош
 Стратешко
застапување

Застапување
базирано на
докази со
учество на
заедницата

Унапреден
пристап до
здравствена
заштита

Помош на
поединци да
го остварат
правото на
здравје

Унапреден
пристап до
здравствена
заштита

Како резултат на овој процес на преиспитување, Здружение ЕСЕ во 2014 година
започна да работи на воспоставување на единствен интегриран пристап составен од
двете методологии.
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СПОЈУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА СОЦИЈАЛНА ОТЧЕТНОСТ И
ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ
а) Процес на планирање
ЕСЕ, во соработка со партнерските ромски организации, започна со процес на
планирање за интеграција на методологиите за социјална отчетност и правно
зајакнување во ромските заедници. Пред да започне со процесот на планирање,
персоналот на ЕСЕ реализираше две студиски посети со цел да се здобие со знаења и
искуства од другите организации што работат на слични полиња. Првата посета
беше спроведена во организацијата ЦЕГСС 4 во Гватемала, која го има споено
концептот за социјална отчетност и правно зајакнување. Разликата во споредба со
ЕСЕ беше што тие првично работеле на социјална отченост, а потоа во нивната
работа го надградиле пристапот на правно зајакнување. Втората посета ЕСЕ ја
спроведе во организацијата ЦХСЈ5 во Индија, која има искуство во работата со
маргинализирани заедници за спроведување на активностите за мобилизирање на
заедницата со цел да се оствари правото на здравје. Стекнатите знаења и искуствата
од овие две посети, како и сознанијата од достапната литература, му помогнаа на ЕСЕ
да пристапи кон подготовка на планот на спојување на методологиите. Во процесот
на планирање ЕСЕ ангажираше и меѓународен консултант со искуство на ова поле.
Во процесот на планирање за спојување на концептите ЕСЕ се водеше од следните
клучни начела:
– со пристапот да бидат опфатени најранливите групи од ромското население,
односно оние што имаат најголема потреба за остварување на правото на здравје;

– со пристапот да бидат опфатени сите лица што имаат потреба од активностите и
услугите што се спроведуваат од страна на ЕСЕ и партнерските ромски организации,
односно никој да не биде изоставен;
– со пристапот да се адресираат клучните проблеми со кои се соочуваат заедниците
со кои ќе се работи;

– да се унапреди ефикасноста во работењето на лицата што го спроведуваат
пристапот на терен за да можат да одговорат на потребите на сите лица од целните
заедници.

CEGSS – Centro de estudios para la equidad y gobernanza en los sistemas de salud, Guatemala,
https://cegss.org.gt/en/
5 CHSJ – Center for Health and Social justice, India, http://www.chsj.org/
4
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– Постоеше можност кога се работи одделно да се пропуштат одредени прилики, како
на пр. кога се работи со претставници од ромската заедница преку пристапот на
социјална отчетност можеби тие луѓе или луѓе од нивното семејство имаат потреба
од параправна помош, а тие потреби можеби нема да бидат препознаени од лицата од
ромските граѓански организации што спроведуваат социјална отчетност. Кога лицата
доаѓаат за параправна помош може да бидат испуштени нивните потреби што се
таргетираат преку социјална отчетност, како што се здравјето на мајките и децата
и женското репродуктивно здравје. Воедно сметавме дека работејќи паралелно во
иста заедница, може да дојде до конфузија помеѓу населението затоа што од истата
организација едни членови спроведуваат една работа, без да знаат за другата, а не се
нудеше еден интегриран пристап да им се помогне на луѓето. Двете методологии имаа
за цел да го унапредат здравјето на луѓето од ромското население и пристапот до
здравствена заштита. Главната цел ни беше со споениот концепт да ги третираме
сите членови на семејството со цел да процениме кои се нивните права и потреби на
прашањето за репродуктивно здравје и здравје на мајки и деца, севкупно
здравствените потреби, права, пристапот до здравствена заштита, бариери итн. –
вели Борјан Павловски, координатор на програмата за Јавно здравје и здравје на
жените на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.

– Разликите беа во тоа што социјалната отчетност беше фокусирана на две
здравствени специфични прашања, а правното зајакнување на општи прашања и
притоа луѓето не можеа нужно да ги спојат едното во заштита на другото. Она што
недостасуваше од наша страна беше што параправниците немаа никаков допир со
проблемите со коишто граѓаните, односно жените се соочуваат и повеќе беа
фокусирани на остварување на здравствената заштита, здравственото осигурување и
заштита на правата на пациентите, практично немање некој вид на интеракција,
комуникација и усогласување на она што се случуваше во самите организации, затоа
што едни луѓе работеа на едно, други на друго. На некои од надвор и двата пристапи
поради сличните активности им се гледаа како дупли, но тие многу лесно може да се
спојат. Овие сличности и разлики нѐ доведоа до заклучок дека треба да се има
интегриран пристап во работата со заедницата. Практично значи дека она што го
работиме на два одделни колосека може да се обедини и да вроди со резултати за
заедницата – вели Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на ЕСЕ.
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За да ги постигне горенаведените цели, ЕСЕ во процесот на планирање ги
дефинираше следните чекори според кои ќе се спроведува споениот концепт на
двете методологии:
– работата ќе се спроведува во најранливите групи од ромската заедница, при тоа ќе
се работи во прецизно дефинирани локалитети, а секој локалитет ќе се состои од 200
домаќинства;

– во работата ќе се вклучат лица од заедницата што живеат во локалитетите каде
што ќе се работи, со цел да се овозможи соодветен влез во овие домаќинства и да се
овозможи активно учество и мобилизација на заедницата во активностите за
остварување на нивните права од областа на здравствената и социјалната заштита;
– ќе се подготви пакет на услуги за сите членови на домаќинството;

– ќе се направи проценка на состојбите во однос на здравјето и пристапот до
здравствена заштита за сите членови од домаќинството, воедно ќе се утврдат
клучните потреби и приоритети за секој локалитет каде што ќе се работи; и
– ист персонал од ромските граѓански организации ќе ги спроведува активностите и
од двете методологии, односно истите лица ќе работат на интегрираниот пристап и
ќе имаат познавања и од социјална отчетност и од правно зајакнување на
населението, во блиска соработка со вклучените лица од заедницата.
б) Подготовка
методологии

за

спроведување

на

интегрираниот

пристап

на

двете

По подготовка на планот за спојување на концептите, се спроведуваат
подготвителните активности кои се неопходни за успешно спроведување на
спојувањето при работата во ромските заедници.

Најпрво, заедно со партнерските ромски организации се дефинираат локалитетите
во кои ќе се работи во општините и се одредува нивниот број со цел ефикасно да се
спроведе работата на терен. При дефинирање на локалитетите, посебно внимание се
обрнува на големината на општината. На пример, во Шуто Оризари живеат голем
број Роми, а во исто време постојат големи разлики во социоекономскиот статус
помеѓу ромското население од различни населби внатре во општината. Во овој
процес беа дефинирани вкупно четири локалитети во општината Шуто Оризари
(секој локалитет составен од 200 домаќинства), кои претставуваат едни од
најранливите населби во општината. Во општините Делчево и Пехчево (с. Црник)
поради тоа што има помал број ромско население, се опфатија сите ромски
домаќинства, додека во Виница се опфати еден локалитет, исто така со 200
домаќинства, во кој живеат најранливите граѓани од ромската заедница.
Потоа партнерските организации треба да дефинираат кои лица од нивните
организации ќе работат на споениот пристап. Во најголем дел тоа се лица што
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претходно работеле или на методологијата на социјална отчетност или обезбедувале
параправна помош, меѓутоа може да има и новорегрутирани лица. Потоа
партнерските ромски организации дефинираа кое лице во кој локалитет ќе работи.
Соодветно на новата работа на споениот концепт овие лица добија работни задачи
како фацилитатори. Следен чекор во подготовката е партнерските ромски
организации да идентификуваат лица од ромската заедница што ќе бидат вклучени
во работата на споениот пристап. Основни услови за идентификување на овие лица
се тие да живеат во локалитетите што се селектирани за работа, да бидат лица што се
препознаени во заедницата и што можат да остварат контакт со поголем број лица од
заедницата. Соодветно на новата работа на споениот концепт, овие лица добиваат
работни задачи како аниматори.

Во структурна поставеност фацилитаторите и аниматорите заеднички работат и
соработуваат при работата на споениот концепт во дефинираните локалитети, при
што еден фацилитатор е одговорен за работата со 100 ромски домаќинства и
соработува со двајца аниматори. Секој аниматор, пак, е одговорен за работата со 50
ромски домаќинства (графикон бр. 2).
– По редовната комуникација со заедницата, автоматски доаѓа само по себе како
аниматори да сме запознаени со состојбата на граѓаните од социоекономски,
здравствен аспект како и во однос на придружни проблеми што се јавуваат од
најразлични области. Во однос на правото, нашите знаења ги надградуваме на обуки,
работилници на теми што произлегуваат како потреби од заедницата и во тесна
соработка со фацилитаторите се стремиме да се пронајдат решенија. Со што поголем
број решени случаи, индиректно имаме влијание врз заедницата и институциите.
Покрај тоа што ги детектираме случаите, исто така вршиме нивен последователен
мониторинг – вели Шерафедин Сејфула, аниматор од ИРИЗ.

Имајќи ја предвид потребата на фацилитаторите и аниматорите за стекнување со
нови знаења и вештини за спроведување на споениот концепт, им се јакнат
капацитетите. На пример, ЕСЕ подготви и спроведе низа обуки и работилници за
фацилитаторите и аниматорите. Се започна со обука за градење на нивните лични
вештини за работа во тим, комуникациски вештини, разрешување на конфликти и
слично. Оваа обука е битно да се спроведе на самиот почеток со цел да се изградат
тимови што ќе работат заеднички во особено ранливи заедници во кои е тешко да се
допре и кои се соочуваат со многубројни проблеми. Потоа, може да следуваат низа
обуки поврзани со предметот на работа на споениот концепт. Во случајот на ЕСЕ тоа
се обуки во однос на: правото на здравје и здравствена заштита на мајките и децата;
репродуктивно здравје на жените и здравствена заштита поврзана со него; правата
што произлегуваат од здравствената заштита, здравственото осигурување и
заштитата на правата на пациентите со посебен осврт на Ромите. Циклусот на обуки
се заокружува со спроведување на обуки за конкретна примена на методологиите на
социјална отчетност и правно зајакнување, кои се дел од споениот концепт.
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– Она што беше наша најголема загриженост беше да не испуштаме дел од потребите
на луѓето. Со спојување на концептите го надминуваме овој проблем бидејќи
фацилитаторот е обучен да даде информации за здравјето на мајките и децата за
имунизација, за женското репродуктивно здравје и да обезбеди параправна помош,
односно да ги препознае потребите кога излегува на терен, да врши едукација на сите
теми и да понуди соодветна помош и во заедницата. Практично да биде препознаен
како човек кој може да одговори на сите овие потреби – вели Борјан Павловски,
координатор на програмата за Јавно здравје и здравје на жените на Здружението за
еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ.

– Овој пристап овозможува процена на состојбата и утврдување на кого во
семејството му е потреба параправна помош, а тоа е голема придобивка. Подеднакво
значајна е и можноста за следење на одреден случај. Можеби порано сме повикале некој
да му разрешиме одреден правен проблем, притоа сме го изгубиле од вид. Со овој
пристап се овозможува континуитет во следењето и разрешувањето на правни
проблеми – вели Јасминка Фришчиќ, извршна директорка на ЕСЕ.

Земајќи предвид дека проценката на состојбите и потребите на ромските заедници е
една од клучните компоненти во споениот концепт, ЕСЕ подготви прашалник за влез
во ромските домаќинства. Прашалникот беше подготвен со цел да се проценат
состојбите во однос на здравјето, пристапот до здравствените услуги, социјалните
детерминанти на здравјето на сите членови на домаќинството.
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Графикон бр. 2.
Структура на работата на фацилитаторите и аниматорите во ромските
заедници

ФАЦИЛИТАТОР

АНИМАТОР

АНИМАТОР

50

50

ДОМАЌИНСТВА

ДОМАЌИНСТВА

в) Спроведување на новиот комбиниран пристап и придобивките за ромските
заедници
Првиот чекор во спроведувањето на споениот концепт е подготовка на мапирањето
на ромските заедници во одбраните локалитети каде што ќе се спроведува работата.
Мапирањето на локалитетите се спроведе со цел да се добие слика за членовите на
секое домаќинство од одбраните локалитети, а преку тоа да се добие претстава за
составот и основните демографски и социоекономски карактеристики на
населението, како и за нивните специфични потреби. Главната улога во мапирањето
ја имаа аниматорите, бидејќи тие живеат во идентификуваните населби и добро го
познаваат населението. Покрај тоа, секој аниматор во процесот на мапирање покани
одреден број граѓани од тие локалитети, кои помагаа во процесот. Мапирањето
всушност претставува прв чекор на мобилизирање и вклучување на лицата од
заедницата во предвидените активности.
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По спроведување на мапирањето, аниматорите и фацилитаторите спроведуваат
првична посета во домаќинствата при што го информираат ромското население за
активностите што ќе бидат спроведувани во нивните населби и темите на кои ќе
биде фокусирана работата. Воедно, граѓаните се информираат за тоа кои лица се
аниматори и фацилитатори, односно кои се лицата што во континуитет ќе работат со
нив и на кои ќе можат во секое време да им се обратат доколку имаат потреба. Овие
посети исто така се користат и за да се дополнат првично подготвените мапи на
локалитетите.
Потоа следува спроведувањето на прашалникот во домаќинствата. Со прашалникот
се опфаќаат сите лица од домаќинството што дале согласност да бидат анкетирани, а
податоците за децата и малолетните лица се прибираат од нивните родители или
старатели. При тоа на граѓаните им се појаснува дека кога наодите од прашалниците
ќе бидат подготвени, тие ќе бидат поканети со цел да се запознаат со состојбите во
нивните заедници и ќе можат да дадат свои мислења во однос на состојбите. Во
домаќинствата каде што се утврдува дека одредени лица имаат потреба од
параправна помош за остварување на одредени здравствени, социјални или други
права, тие се упатуваат да побараат помош во канцелариите на ромските
организации со цел да им ја обезбедат. Доколку пак во домаќинствата се утврди дека
има потреба за здравствена заштита на мајките и децата или пак здравствена
заштита за жени во репродуктивен период, се даваат информации во однос на тоа
кои здравствени услуги им следуваат според програмите на Министерството за
здравство. На пример, дека треба да бидат посетени од патронажна сестра или дека
имаат право на бесплатен ПАП-тест еднаш на три години и слично. За секое
домаќинство што е утврдено дека има потреба за помош и поддршка се забележува
во Дневникот за работа на аниматорите со цел при наредните посети да може да се
следи состојбата во однос на утврдените потреби и проблеми. Па така, при
последователните посети во домаќинствата се утврдува дали лицата успеале да ги
остварат своите права, дали ги надминале проблемите со кои се соочиле и дали им е
потребна дополнителна помош и поддршка.
– Јас како аниматор имам директен контакт со ромската заедница и воедно гледам со
кои проблеми и предизвици се соочува ранливата категорија на население. Јас се
чувствувам исполнето кога разговарам со моите луѓе и кога директно ги информирам
за правата од социјална заштита, здравството, вработувањето..., им остварувам
контакт со мојот фацилитатор, а тој ги советува и упатува, им подготвува барања,
жалби, приговори, тужби до одредени институции. Најголема придобивка за мене како
личност е дека оваа работа којашто ја работам има хуман карактер, дека им помагам
на моите сограѓани коишто секојдневно се соочуваат со проблеми и предизвици – вели
Хасан Хусние, аниматорка од Романо Чачипе од Шуто Оризари.
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По спроведениот прашалник, се организираат повеќе едукативни настани со цел да
се информира и едуцира заедницата за здравјето и здравствената заштита на мајките
и децата, репродуктивното здравје на жените и здравствени услуги поврзани со
репродуктивното здравје, остварување на правото на здравствено осигурување,
заштита на правата на пациентите, социјална заштита итн.
– Аниматорите го обезбедуваат влезот во домаќинствата со цел фацилитаторите да
спроведат прашалник за да се процени состојбата на семејството во повеќе области
како што се: пристап до здравствена и социјална заштита, постоење на
дискриминација во овие области, искористеност и познавање на предвидените мерки
на програмите на Министерство за здравство итн. Според детектираните потреби
на заедницата се спроведуваат едукативни работилници и фокус-групи кои ги
организираат фацилитаторите, со помош на аниматорите во однос на
мобилизирањето на заедницата. Во спроведувањето на двете функции (фацилитатор
и аниматор) е неопходна заемната соработка за постигнување на високи резултати –
вели Мелиса Мемиш, фацилитаторка/параправничка од ИРИЗ.

Откако ќе се обработат податоците од прашалникот што го пополнуваат сите лица од
домаќинствата, наодите се подготвуваат во форма на Картичка за оценка од
заедницата. Во неа наодите се презентираат на начин лесно разбирлив за
заедницата, со користење на боите на семафорот (црвена, жолта и зелена) за да се
даде оценка на различните категории што се однесуваат на здравјето и пристапот до
здравствена заштита. Посебни картички за оценка се подготвува за секој од
локалитетите каде што се работи на споениот пристап. На тој начин се подготвуваат
наоди што се релевантни за секоја од дадените населби. Потоа, Картичките за оценка
се презентираат на настан на кој учествуваат поголем број лица од заедницата. На
настанот претставниците од заедницата ги коментираат и ги дополнуваат наодите
од Картичката за оценка.
– Задача и обврска ми е, како фацилитатор, кога ќе пристигне лицето на кое му е
потребна помош во канцеларија да му овозможам добар прием, да му овозможам
приватност за да може да ги сподели информациите и за да можам да му помогнам.
Заедно го детектираме проблемот, а потоа јас како фацилитатор/параправник го
информирам за можните решенија, доколку е за упатување до одредена институција го
упатуваме или пак ако исполнува услови за стекнување на одредено право на полето со
коешто ние се занимаваме како невладина организација да му ја комплетираме
потребната документација и да му помогнеме во пополнување на барањето – вели
Ененсија Усеин, фацилитаторка/параправничка од Романо Чачипе од Шуто Оризари.
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Врз основа на наодите од заедницата, ЕСЕ, заедно со ромските граѓански
организации, ги утврдува проблемите и потребите на заедницата и врз нивна основа
подготвува предлог-мерки со цел да се подобри здравјето и здравствената заштита
на населението. Врз основа на наодите и предлог-мерките на годишно ниво се
подготвува стратегија за застапување на локално и национално ниво. Ромските
граѓански организации заедно со граѓаните Роми од локалитетите каде што се
работи спроведуваат активности за застапување на локално ниво. Преку овие
активности ромската заедница директно се вклучува во процесот на барање за
подобрување на опфатот и квалитетот на здравствената заштита. Имено, Ромите
можат директно на здравствените работници, претставниците од здравствените
установи и од локалната самоуправа, како и на претставниците од другите
релевантни институции да им укажат на проблемите со кои се соочуваат и да ги
изнесат своите барања за овозможување и/или подобрување на здравствената
заштита.
г) Предности од спроведувањето на споениот концепт
Се води грижи никој да не биде изоставен. Со овој пристап се опфаќаат
најранливите ромски заедници и се нудат услуги со кои се опфаќа целото ромско
домаќинство. Тоа овозможува да им се помогне на сите лица што имаат потреба од
подобрување на нивното здравје и имаат ограничен пристап до здравствена заштита.
Се подобрува пристапот до ромската заедница и се зајакнува нивната доверба
во аниматорите и фацилитаторите. Со тоа што се работи во јасно дефинирани
населби, како и со вклучувањето на аниматорите од самата заедница, им се олеснува
пристапот на ромските граѓански организации до најранливите групи од ромската
заедница. Јасната поделба на структурата и задачите на фацилитаторите и
аниматорите, нивната континуирана соработка и нивното постојано присуство во
заедницата, води кон тоа заедницата да ги препознава како лица на кои може да им
се обрати доколку има потреба или има проблем во остварувањето на нивните
здравствени, социјални и други права.
– Аниматорите претставуваат врска на заедницата со параправнците. Тие ги
разгледуваат нивните проблеми и пронаоѓаат решение кога се наоѓаат во безизлезна
ситуација. Преку аниматорите може да имаат пристап до секоја информација што е
од корист на заедницата на индивидуално ниво, како и групно иницирање на одредено
прашање – вели Шерафедин Сејфула, аниматор од ИРИЗ.
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Се зајакнува учеството на ромската заедница во барањето на достапни и
квалитетни здравствени услуги. Со овој пристап граѓаните континуирано се
вклучуваат во сите активности што се спроведуваат на терен. Преку утврдување на
потребите на ромската заедница на ниво на населба и нивно вклучување во
процесот на утврдување на приоритетните проблеми се земаат предвид нивните
мислења за тоа што треба да се направи за да се подобрат состојбите. Сето ова
придонесува ромската заедница проактивно да се вклучи во барањето за подобар
пристап до здравствените услуги и нивен подобар квалитет од страна на
здравствените работници и донесувачите на одлуки на локално и национално ниво.
– Според мене како аниматор придобивките од овој проект што ѝ служи на мојата
заедница треба уште многу да продолжи бидејќи сѐ уште мојата заедница не си ги
познава доволно своите права. Затоа треба да се работи уште на ова поле. Кога би
траел овој проект, мојата заедница би имала придобивки во иднина, подобро ќе си ги
запознае своите права и самата ќе си ги решава своите проблеми – вели Хасан Хусние,
аниматорка од Романо Чачипе.

– По имплементирањето на активностите во последните две години во форма на
интегриран пристап поголема е ефективноста во решавање на случаите,
информирање на заедницата, зајакнување на соработката со институциите (ЦСР –
Шуто Оризари, Здравствен дом – Шуто Оризари, ФЗОМ, локална самоуправа итн.) со
тоа што се наидува на препознатливост кај службениците и здравствените
работници кога станува збор за нашата работа – вели Мелиса Мемиш,
фацилитаторка/параправничка од ИРИЗ.

– Придобивките на заедницата се состојат во тоа што заедницата почнува да си ги
распознава правата и должностите; едуцирана заедница значи чекор напред што ги
знае роковите на поднесување на жалби, приговори и др. Придобивките од заедничкиот
пристап во моето работење се состојат во тоа што заедницата со своето доаѓање во
канцеларија знае одредени законски норми и можеме заедно да одредиме пристап до
релевантните институции – вели Ененсија Усеин, фацилитаторка/параправничка од
Романо Чачипе.
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– Најголемата придобивка од заедничкиот пристап е мобилизирана и силна заедница
која може сама да се застапува. Ние како организација имаме олеснет пристап до
заедницата. Генерално тие имаат малку познавање за своите права кои вообичаено се
прекршени од страна на референтите кои работат во институциите во Р Македонија.
Со наша помош тие полесно можат да поднесат жалби, молби, тужби, барања и др.
Досега беше малку потешко тие да се убедат да побараат заштита. Сега заедницата
не размислува, народно кажано: „ЌЕ ПОТПИШАМ СО ДВЕ РАЦЕ“. Од друга страна,
институциите полесно ги решаваат овие барања, бидејќи ние како организација им ги
комлементираме барањата на лицата кои им се обраќаат на институциите – вели
Ќемал Исмаил, координатор од Романо Чачипе од Шуто Оризари.

Се зголемува ефикасноста. Споениот концепт и јакнењето на капацитети на
ромските партнерски организации овозможуваат едни иста лица – фацилитаторите
да спроведуваат активности и од областа на социјална отчетност и да обезбедуваат
параправна помош. На овој начин не само што се подобрува ефикасноста во нивната
работа, туку тоа им овозможува да одговорат на различните потреби и проблеми со
кои се соочува ромското население во однос на здравјето и пристапот до
здравствената заштита.
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ИДНИ ЧЕКОРИ И ПРЕДИЗВИЦИ
По две години од спроведувањето на споениот концепт, се увидоа одредени
предизвици и можности за унапредување на работата во иднина. Подолу се
презентирани неколку насоки во однос на тоа што планира да преземе ЕСЕ во
наредниот период за да ја унапреди работата на споениот концепт.
Споениот концепт нуди севкупна помош за населението во конкретно одредени
ранливи ромски населби. Меѓутоа, преку теренската работа се увиде дека и лица што
живеат надвор од овие населби се обраќаат до партнерските ромски организации за
помош за прашања што се во домен на нашата работа. Поради тоа има потреба од
постепено проширување на населбите во кои се работи. Проширувањето ќе се
спроведе во оние населени места од каде што веќе има лица што се обраќаат за
помош и каде што е увидено дека има потреба за спроведување на споениот концепт.
– Треба да се процени кои се резултатите од влезот во домаќинствата, односно од
севкупната здравствена состојба на ромското население, така ќе видиме дали
активностите што ги спроведуваме резултираат и кон што водат. Покрај
проширување на темите на интересот на граѓаните активностите, во иднина може
да се водат кон зголемување на населението кое ќе биде вклучено во тој тип на
активности, оти сепак капацитетите на ромските организации обезбедуваат
одредена покриеност, ние не можеме да работиме на цела територија на Шуто
Оризари поради тоа што се потребни ресурси – вели Јасминка Фришчиќ, извршна
директорка на ЕСЕ.

Преку спроведувањето на сеопфатниот прашалник за сите членови на
домаќинството увидовме и други приоритетни проблеми со кои се соочуваат Ромите,
а кои се надвор од темите на коишто работиме. Проблемите се многубројни и
комплексни. Во таа насока во идниот период ќе биде потребно заедно со ромското
население да се даде приоритет на нови прашања на кои ќе се работи во иднина.

Аниматорите што се важна алка во спроведувањето на споениот концепт се лица од
заедницата, кои се ангажирани во работата. Меѓутоа, често се случува промена на
лицата на овие позиции од различни причини. Поради тоа неопходно е спроведување
на континуирани периодични обуки на кои постојниот персонал ќе може да ги
обнови своите знаења, а новите членови да се стекнат со потребните знаења за
спроведување на споениот концепт на терен.
Спојувањето на концептите на социјална отчетност и правно зајакнување
што го спроведува ЕСЕ е поддржано од Фондацијата отворено општество
Македонија и Фондациите отворено општество Њујорк и Будимпешта.
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