
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ЛГБТ ЈУНАЈТЕД ТЕТОВО ЗА 2021 ГОДИНА



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
2021 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 склоп на овој проект во периодот од Јауари 2021 година до Мај 2021 година ЛГБТ

Јунајтед  Тетово  успешо  го  промовираше  новиот  Закон  за  спречување  и  заштита  од

дискриминација меѓу припадниците на ЛГБТИ заедницата во Северна Македонија. Преку

различни  настани и дискусии законот беше промовиран пред ЛГБТИ лицата од градовите

Тетово, Скопје, Гостивар, Струмица, Битола, Охрид, Куманово.

Центарот на ЛГБТИ заедницата во Тетово кој функционира во склоп на ЛГБТ Јунајтед

Тетово со финансиска подршка од ЦИВИКА Мобилитас и во 2021 година функционираше

непречено секој работен ден од 12:00 до 18:00 часот според препораките за заштита од

пандемијата  на  Ковид  19,  со  ограничен  број  на  посетители  кои  може да  престојуваат



истовремено во една просторија.  Во Центарот секоја недела беа реализирани различни

активности  за  ЛГБТИ  лицата  како  што  се:  филмски  вечери,  дискусии  и  различни

работилници.

Филмска вечер во Центарот на ЛГБТИ заедницата во Тетово

Во 2021 година ЛГБТ Јунајтед Тетово се насочи кон зајакнување на ЛГБТИ заедницата во

повеќе градови на национално ниво. Различни активности за социјализација и зајакнување

на ЛГБТИ заедницата  беа  реализирани и во градовите Струга,  Охрид,  Битола,  Скопје,

Гостивар и Струмица.



Проект: „Зајакнување на ЛГБТИ заедницата, родителите, пријателите и 
поддржувачите на ЛГБТИ заедницата во Северна Македонија“,

Поддржан од Амбасадата на САД во Скопје.

Преку овој проект ЛГБТ Јунајтед Тетово има за цел зајакнување на ЛГБТИ заедницата,
родителите, пријателите и поддржувачите на ЛГБТИ заедницата во Северна Македонија,
за  борба   против  дискриминацијата,  говорт  на  омраза  и  хомофобијата,  бифобијата  и
трансфобијата.

Преку овој проект ЛГБТ Јунајтед Тетово спроведе три обуки на тема „ЛГБТИ правата во
Северна  Македонија  и  креативен  активизам“.  Обуките  ги  проследија  вкупно  53
припадници на ЛГБТИ заедницата од различни градови од цела држава. Учесниците на
овие обуки имаа можност да се запознаат подетално со новиот Закон за спречување и
заштита од дискриминација во кој за првпат се вклучени како основи за дискриминација
сексуалната ориентација и родовиот идентитет. 



Фотографии од првата обука на тема „ЛГБТИ правата во Северна Македонија и креативен активизам“

Учесниците на овие обуки се запознаа со тоа кои се задачите на Комисијата за заштита од
дискриминација. Примерок од формуларот за поднесување на преставка до Комисија за
заштита од дискриминација им се подели на сите учесници, и тие имаа можност со помош
на обучувачот да го потполнат и на тој начин во практика да научат како се потполнуваат
преставките.

На вториот дел од обуките учесниците имаа можност да се запознаат со значењето на
пимот  Креативен  Активизам  и  како  се  прават  кампањи и  каде  може истите  да  бидат
употребени  во  борбата  против  дискриминацијата  и  подобрување на  првата  на  ЛГБТИ
заедницата. Учесниците на обуката беа охрабрени во наредните месеци сами да смислат
кампањи кои би ги спровеле во наредните месеци во нивните градови.

Во склоп на овој проект се одржа и една обука за Зајакнување на капеацитетите на 
родителите, пријателите и поддржувачите за борба против Хомофобијата, Бифобијата и 
Трансфобијата. Обуката се одржа онлајн а на неа учествуваа 10 учесници. Обуката имаше 
за цел да потикне и да ги охрабри групата на родители и поддржувачи да застанат цврсто 
позади нивните ЛГБТИ деца и пријатели, да знаат што треба да преземат доколку нивно 
блиско ЛГБТИ лице е дискриминирано или нападнато.



Фотографии од втората и третата обука на тема „ЛГБТИ правата во Северна Македонија и креативен
активизам“

Проект: „ Итен одговор и помош за ЛГБТИ заедницата во Северна 
Македонија“

Поддржан од: Програмата за стратешко менторство во рамките на 
Програмата за развој на капацитети на EU TACSO 3.

ЛГБТИ Јунајтед Тетово овој проект го спроведе во периодот од Април до Септември 2021 
година. Преку овој проект ЛГБТ Јунајтед Тетово доби менторска поддршка за изработка 
на Стратегија за одговор при итни случаи и помош за ранливите групи во пандемија / 
КОВИД19 и други вонредни ситуации.

Во периодот 05 – 29 јуни 2021 година, ЛГБТ Јунајтед Тетово спроведе онлајн 
истражување за проценка на потребите на ЛГБТИ заедницата во Северна Македонија, на 
кој одговорија вкупно 137 испитаници. Во него учество земаа припадници на ЛГБТИ 
заедницата во Република Северна Македонија (РСМ) кои беа контактирани преку имејл и 
каналите на ЛГБТИ Јунајтед на социјалните мрежи. Изборот на испитаници беше 



направен според критериуми кои претставуваат релевантни показатели за социо-
економскиот и демографскиот статус на припадниците на ЛГБТИ заедницата во РСМ, а во
корелација со варијаблите кои беа предмет на мерење и кои беа применети за потребите 
на анализа на економските, психосоцијалните и други предизвици со кои припадниците на
ЛГБТИ заедницата во РСМ се соочувале за време на пандемијата со КОВИД-19.

Од анкетите бше направена анализа која имаше за цел да даде проценка на влијанието на 
превентивните и задолжителните мерки во текот на пандемијата врз социо-економскиот и 
здравствениот статус на ЛГБТИ лицата, со цел да се идентификуваат најранливите 
области за кои е потребна интервенција и подобрувања. 

Во текот на пандемијата, голем дел од испитаниците се соочиле со финансиски 
потешкотии, поради отказ или намалена плата, со потешкотии да обезбедат храна за себе 
или своето семејство, како и непречен пристап до лекови и медицинска нега. Значително 
голем процент од испитаниците го посочиле и проблемот со транспорт до нивното 
работно место или универзитет како голем предизвик, при што овој проблем е поизразен 
меѓу испитаниците од рурална средина, иако е доста присутен и меѓу испитаниците од 
урбана средина.

Во однос на влијанието на пандемијата врз работниот статус и месечните приходи на 
испитаниците, анализата покажа дека во текот на пандемијата, од вкупно 136 испитаника, 
30.1% добиле отказ од своето работно место. 22.3% од испитаниците биле деградирани на 
работното место, а на дури 41.2% од испитаниците им била намалена платата.

Од 19 испитаници, кои одговориле дека се на студии, 7 биле принудени да ги прекинат 
студиите поради недостаток на финансии; 2 испитаника, кои одговориле дека се со средно
образование, исто така ја заокружиле оваа опција

Во прашањата со повеќекратен избор, на учесниците исто така им беа понудени опциите 
„корисник на помош со храна“ и „корисници на државна помош (субвенции и сл.)“. 27.2% 
од испитаниците одговориле дека во текот на пандемијата користеле помош со храна, а 
11.8% биле корисници на државна помош.

По спроведување на анкетата следеше процес на партиципативно изготвување на 
решенија, преку стратешко и акциско планирање, во кој учество земаа 15 учесници – 
припадници на ЛГБТИ заедницата во земјата.

Изработката на стратешки решенија се спроведе во рамките на стратешкото планирање со 
претставници на ЛГБТИ заедницата во Република Северна Македонија. Процесот беше 
дизајниран на начин кој овозможи активно учество на ЛГБТИ лицата – учесници на 
циклусот од три работилници за стратешко планирање, во чии рамки беше спроведена 
СВОТ анализа, која помогна да се идентификуваат приоритетните области за делување, 
стратешките цели, како и решенија за нивно спроведување.

На крај од целиот менторски процес се добија два важни документи Стратегија и Акциски
план за брз одговор на ЛГБТИ заедницта во кризни ситуцаиии, кои беа презентирани на 



онлајн Регионален настан на кој учествуваа преставници од повеќе организации од земјава
и регионот.

 

Фотографија од Регионалниот онлајн настан 

Проект: „Обединети во солидарност со ЛГБТИК заедницата“

Поддржа од: OUTRIGHT ACTION INTERNATIONAL од САД

Пандемијата на КОВИД 19 влијаеше кај сите, па така и кај многу лица од ЛГБТИК 
заедницата. Многу ЛГБТИК лица ги загубија своите работни места и беа оставени на 
работ на егзистенцијата. ЛГБТ Јунајтед Тетово од почетокот на памдемијата на КОВИД 19
на различни начини, се обиде барем малку да им помогне на ЛГБТИК лицата кои беа 
засегнати од оваа криза.

Преку овој проект кој имаше за цел да им помогне на околу 250 ЛГБТИК лица кои беа 
загрозени од кризата која ја предизвика пандемијата на КОВИД 19 во Северна 
Македонија, беа обезбедени  150 ваучери за пазарење на храна и хигиенски производи, 
како и 40 ваучери за купувањена лекови кои им беа поделени на ЛГБТИК лицата кои беа 
засегнати од кризата која ја предизвика КОВИД 19. На 10 ЛГБТИ лица кои ја изгубија 



својата работа поради кризата и не беа во можност да се вратат во домовите им беше 
покриена ќиријата за домување за неколку месеци.

Преку овој проект беа набавени 100 брзи тестови за КОВИД 19 и беа дистрибуирани на 
лица кои не беа во можност да платат тест за КОВИД 19 а имаа потреба да се тестираат.

  

Соработка

ЛГБТ  Јунајтед  Тетово  во  изминатата  година  ја  продолжи
соработката со невладината организација Банка за храна. Банка за
храна донираше околу 150  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.
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