ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЛГБТ ЈУНАЈТЕД ТЕТОВО ВО 2020

ЗА ЛГБТ ЈУНАЈТЕД ТЕТОВО
ЛГБТ Јунајтед Тетово е невладина, непрофитна и мултиетничка
организација, која вклучува членови, кои се граѓански активисти,
индивидуалци/ки со различен профил, од различни етнички групи, како и
религии. ЛГБТ Јунајтед Тетово е основана во Мај 2012 година.
Целта на ЛГБТ Јунајтед Тетово е заштита, промоција и почитување на
човековите права, првенствено на ЛГБТИ лицата, обезбедување на еднаков
пристап до здравствена заштита и обезбедување на други витални социјални и
правни услуги, со што се гарантира рамноправност и вклучување на ЛГБТИ
лицата во сите сфери на животот преку создавање на поддржувачка и толерантна
атмосфера која вклучува разновидност и слобода.
Во овој контекст целите на ЛГБТ Јунајтед Тетово се:
-

-

Зајакнување на ЛГБТИ заедницата;
Имплементацијата и потполното уживање на правата на ЛГБТИ лицата и
борба против дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и
родов идентитет;
Подигнување на свеста за правата на ЛГБТИ лицата како човекови права;
Застапување и лобирање за ЛГБТИ лицата со цел промена на постоечките
закони (законодавство);
Подобрување на сексуалното здравје преку превентива од ХИВ/СИДА и
други сексуално преносливи болести помеѓу ЛГБТИ популацијата.

Мисија
Нашата мисија е да ги заштитиме, јавно да ги поддржиме и промовираме
човековите правата на ЛГБТИ популацијата во Македонија, преку обезбедување
на еднаков пристап до здравствени, социјални и правни услуги и вклучување во
сите процеси во општеството, како и успешно зачувување на средина каде
еднаквоста, слободата, етиката, интегритетот и разновидноста се препознатливи
општествени вредности, во пораст.
Визија
ЛГБТ Јунајтед Тетово е независна и непрофитна организација, која работи на
поддршка на ЛГБТИ луѓето во Македонија, со нивните фамилии, пријатели и
поддржувачи кои активно придонесуваат кон целосно вклучување и
препознавање на ЛГБТИ популацијата како рамноправни чинители, во
општеството.

Реализирани проекти и активности во 2020 година

Проект: Институционална поддршка на ЛГБТ Јунајтед Тетово
Поддржан од програмата ЦИВИКА Мобилитас.
Овој проект, има за цел да даде институционална поддршка на ЛГБТ
Јунајтед Тетово за институционално јакнење и развивање на организацијата во
период од 3 години. Со негова имплементација започнавме во Јули 2019 година
и ќе трае до Јуни 2022 година.Во таа насока, ЛГБТ Јунајтед Тетово, ќе се развива
во насока на граѓанска организација која е силна, влијателна и може да даде
квалитетен придонес во зајакнувањето и застапувањето на ЛГБТИ заедницата
Крајната цел е ЛГБТ Јунајтед Тетово, да биде влијателна и силна организација
во општеството, застапувајќи ја ЛГБТИ заедницата без оглед на етничката,
родовата или религиската припадност или други идентитети или разлики.
Во Март 2020 година ЛГБТ Јунајтед Тетово успешно го заврши менторирањето
од страна на менторот назначен од ЦИВИКА Мобилитас при што беа изработени
важни документи за работата на организацијата врз база на кои ЛГБТ Јунајтед
Тетово ќе се развива понатаму.
Во Јули 2020 година беше објавен електронски билтен за членството и
конституентите на ЛГБТ Јунајтед Тетово, за работата во изминтатиот период.
Во склоп на овој проект функционираше и нашиот Центар на ЛГБТИ заедницата
во Тетово, каде изминатата година реализиравме низа на активности наменети
за ЛГБТИ заедницата. Во Центарот секоја недела се реализираа различни
активности, како што се: филмски вечери, дискусии, креативни работилници и
др.
И оваа година ЛГБТ Јунајтед Тетово учествуваше на Денот на невладинте
организации организиран од Цивика Мобилитас. На овој настан ЛГБТ Јунајтед
Тетово сепрестави со свој штанд каде посетителите имаа можност одблиску да се
запознаат со работата на нашата организација.

Фотографија од учеството на денот на невладините организации организиран од Цивика Мобилитас

ЛГБТ Јунајтед Тетово во склоп на овој проект реализираше различни
обуки и работилници за зајакнување на капацитетите на својот персонал и
волонтерите, како и обуки наменети за зајакнување на ЛГБТИ заедницата.
Неколку од обуките кои ги реализиравме во 2020 година се: Работилница за
подобрување на комуниацијата во работата на ЛГБТ Јнајтед Тетово,
Работилница за идентификување на потребите од обука на ЛГБТИ заедницата,
Работилница пишување на предлог проекти наменета за припадници на ЛГБТИ
заедницата.

Проект „Транспарентност и отчетност за поголема подршка од заедицата“
Поддржан од: Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Целта на овој проект беше Зголемување на степенот на Транспарентност на
ЛГБТИ Јунајтед Тетово преку поголема отчетност. Со помош на овој проект за
првпат ЛГБТ Јунајтед Тетово во Јануари 2020 година објави годишен извештај
за работата организација за 2019 година. Извештајот е споделен на нашата веб
страна www.lgbtunited.org како и беше објавен на еден од локалните портали.
Овој проект помогна во зајакнувањето на вештините на вработените во ЛГБТ
Јунајтед Тетово за пишување на извештаи наративни и финансиски а со
објавувањто на нашиот извештај ја зголемивме транспарентноста и отчетноста
на организацијата кон заедницата и граѓаните.
Со помош на овој проект на веб страницата на ЛГБТ Јунајтед Тетово беа објавени
22 информативни текстови и тоа на македонски, албански, турски и ромски јазик.
За време на целиот проект беа објавени вкупно 48 информативни текстови. Со
објавување на овие текстови им овозможивме на припадниците на ЛГБТИ
заедницата од другите националности кои живеат во Северна Македонија да се
информираат на својот мајчин јазик,како што е на македонски,албански,турски
и ромски јазик.

Проект ”Зајакнување на соработката и довербата помеѓу ЛГБТИ Заедницата и
локалните самоуправи”
Поддржан од: Владата на Република Северна Македонија
Активностите на овој проект имаа за цел да придонесат кон градење на
едно општество за сите во кое сите се еднакви, општество во кое припадниците на
ЛГБТИ заедницата се прифатени и добиваат поддршка од локалната самоуправа
и кон нив се постапува еднакво како и со сите други граѓани. Проектот започна
во октомври 2019 и беше планиран да заврши во април 2020, но поради
настанатата ситуација со пандемијата на Ковид 19 проектот продолжи.
По успоешно реализираните фокус групи со ЛГБТИ заедницата во 2019
година во градовите Тетово, Гостивар и Струга во 2020 година реализиравме
уште две фокус групи со ЛГБТИ заедницата од Кичево и Дебар. На овие фокус
групи учествувааа по 5 припадници на ЛГБТИ заедницата од овие два градови

и преку овие фокус групи дознавме кои се главните предизвици и проблеми со
кои тие се соочуваат како ЛГБТИ лица кои живеат во помали градови.
Во 2020 истотака се реализираа и фокус групи со вработените во локалните
самоуправи во градовите Дебар и Кичево. Преку овие фокус дознавме колку тие
имаат познавања за ЛГБТИ тематиката и кон кои сегменти треба да се насочиме
во иднина за да придонесеме кон сензибилизација и поголема поддршка од
вработените во разни сектори кон припадниците на ЛГБТИ Заедницата во овие
градови.

СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА КОЈА ЈА ПРЕДИЗВИКА КОВИД 19

Со почетокот на Пандемијата на Ковид 19 во нашата држава и со воедување на
мерките за заштита на населението од ширење на пандемијата и затварање на
многу бизниси, фирми и угостителски објекти, многу ЛГБТИ лица останаа без
работа, некои останаа без основни приходи за храна, некои се најдоа под ризик
да останат без своите живеалишта, некои, пак, станаа жртви на насилство и
дискриминација.
Повеќето од нас за првпат во животот доживеаа да бидат во карантин и да
им биде скратено правото на слободно движење, но и за првпат да не работат
толку долг период. Од воведувањето на мерките за заштита на населението во
Март 2020 до почетокот на месец Мај за првпат од своето постоење ЛГБТ Јунајтед
Тетово ја затвори својата канцеларија и Центарот на ЛГБТИ заедницата во
Тетово на толку долг период. Дел од обврските и настаните се одвиваа онлајн, а
дел беа одложени за да се реализираат во подобри времиња.
Вработените во ЛГБТ Јунајтед Тетово кои цело време беа во комуникација
со припадниците на ЛГБТИ заедницата, решија да помогнат толку колку што
можат. По нашта прва објава на нашата фан страна на социјалната мрежа
фејсбук дека ЛГБТ Јунајтед Тетово ќе дели пакети со храна за ЛГБТИ лица кои
се погодени од кризата поради пандемијата на Ковид 19, добивме десетици
пораки од ЛГБТИ лица кои побараа помош од нас за набавка на храна и лекови.
Во периодот од Март 2020 до Декември 2020, ЛГБТ Јунајтед Тетово спроведе низа
на хуманитарни акции со цел да им се помогне на најзагрозените припадници
од ЛГБТИ заедницата да се справат со економската криза која ја предизвика
пандемијата на вирусот Ковид 19 .
Од почетокот на кризата во Март 2020 до крај на Јули 2020, ЛГБТ Јунајтед
Тетово подели повеќе од 500 пакети на ЛГБТИ лица од целата територија на
Северна Македонија, или одприлика околу 6 тони храна. Истотака во
изминатата година ЛГБТ Јунајтед Тетово со цел да превенира ширење на
вирусот Ковид 19 подели подели околу 800 маски за повеќекратна употреба и 500
за еднократна употреба
Со помош на приватни донации од поддржувачи и членови на ЛГБТИ
заедницата кои дадоа донации во финансиски средства успеавме да им
покриеме ќирија за домување на 7 ЛГБТИ лица кои ги изгубија своите работни
места или не беа во можност да се вратат во своите домови, на 7 ЛГБТИ лица
им помогнавме финансиски да ги подмират тековните трошоци, а на над 20
ЛГБТ+ лица им помогнавме да ги набаваат потребните лекови.

Проект: „ КОВИД-19 ПРЕДИЗВИК И ЗА ЛГБТИ ЗАЕДНИЦАТА“
Поддржан од прогрмата на: „Национален ресурсен центар за граѓански
организации“

Проектот започна на 1 Мај 2020 година а траеше до 31 Јули 2020 година.
Целта на овој проект беше Безбедно и непречено
функционирање на
вработените и волунтерите на Здружението ЛГБТ Јунајтед Тетово во
секојдневните активности насочени кон припадниците на ЛГБТИ Заедницата во
месеците мај, јуни и јули.
На почетокот на овој проект се одржа онлајн обука за вработените и
волонтерите на ЛГБТ Јунајтед Тетово со која тие се запознаа со методите и
мрките како да се заштитат од Ковид 19.
Вклучувањето на тројца волонтери преку овој проект ја олесни доста
работата на вработените, а паричниот надомест за волонтерите придонесе три
невработени лица во изминатите три месеци да добијат минимална финанциска
надокнада.
Преку овој проект ЛГБТ Јунајтед Тетово обезбеди хуманитарна помош за
најзагрозените лица од ЛГБТИ заедницата, обезбедувајќи 57 пакети со
прехранбени намирници за 57 припаднци на ЛГБТИ заедницата и нивните
семејства.
Со постојана комуникација со различни донатори ЛГБТИ Јунајтед Тетово во
месеците Мај, Јуни и Јули успеа да обезбеди и да подели 347 пакети со храна и
хигиенски производи на ЛГБТИ лицата и нивните семејства кои беа погодени од
кризата поради пандемијата на Ковид – 19.

Поддршка од Амбасадата на Франција во Скопје
Амбасадата на Франција во Скопје ја поддржа нашата работа за да им
излеземе во пресрет на сите ЛГБТИ лица и нивните семејства кои беа погодени
од кризата која ја предизвика Ковид 19 пандемијата.
Во периодот од април 2020 до декември 2020 со финасиската поддршка која
ни ја даде Француската Амбасада во Скопје успеавме да подготвиме 98 пакети со
храна или околу 1 тон храна и да ги дистрибуираме низ различни градови каде
живеат припадниците на ЛГБТИ заедницата и нивните семејства кои беа
погодени од кризата која ја предизвика пандемијата на Ковид 19.
Поддршка од Амбасадата на Израел во Скопје
Поддршка за справување со кризта предизвикана од Ковид 19 имавме и од
Абасадата на Израел. Со средствата кои ги донираше оваа Амбасада успеавме да
обезбедиме пакети со храна и хигиенски производи, средства за кирија за
неколку ЛГБТИ лица,режиски трошоци и лекови,кои ги поделивме на ЛГБТИ
лицата и нивните семејства кои беа зафатени од кризата која ја предизвика
пандемијата на Ковид 19.
Поддршка од приватни донации
Со својата хуманост се вклучија и многу приватни лица кои сакаа да
останат анонимни. Најчесто тоа беа припадници на ЛГБТИ заедницата кои
живеат надвор од Северна Македонија и кои се во подобра финансиска положба.
За првпат во поддршка на ЛГБТИ лицата се вклучија и лица од бизнис
заедницата во Тетово но и пошироко.
Соработка
ЛГБТ Јунајтед Тетово во изминатата година ја продолжи соработката со
невладината организација Банка за храна. Банка за храна донираше околу 60
пакети со храна и хигиенски производи на ЛГБТ Јунајтед Тетово, која понатака
ги подели овие пакети на ЛГБТИ лицата кои имаа потреба од оваа помош.
Вработените во ЛГБТ Јунајтед Тетово учествуваа на различни обуки и
конференции кои ги реализираа невладините на локално ниво.
ЛГБТ Јунајтед Тетово е членка на Meѓународната Асоцијација за
Еднаквост за ЛГБТИ за Западен Балкан и Турција- ЕРА, Европската
асоцијација ИЛГА и Асоцијацијата Трансџендер Европа.

