СЕПТЕМВРИ 2021

За кампањата
Започнува регионалната кампања за застапување на Мрежата ИРИС, „Социјални услуги за сите”,
фокусирана на промовирање на потребите на корисниците на социјалните услуги и сеопфатни политики,
со цел да влијаеме, со наш капацитет, врз политиките поврзани со миграцијата кон земјите од Западен
Балкан.
Со самата кампања, сакаме да ја истакнеме важноста на социјалните услуги што ги даваат граѓанските
организации во земјите од регионот и нивното влијание врз корисниците што доаѓаат од најранливите
категории.
Преку конкретни примери за активностите на нашите партнери, кои иницираа значителни промени во
нивните заедници и пошироко, се надеваме дека ќе придонесеме за напорите за застапување за
посеопфатни политики. Освен сеопфатната регионална кампања на Мрежата ИРИС, секоја партнерска
организација, имено Иницијативата за развој и соработка и нејзините партнери од АСБ (Германија), СОС
Подгорица (Црна Гора), ЛИР ЦД (Босна и Херцеговина), Ла Страда (Северна Македонија), и Иницијативата
АРСИС за социјални промени (Албанија) ќе спроведат и свои сопствени национални кампањи на нивните
локални јазици.
Бидејќи целта на Мрежата ИРИС е да ја зајакне улогата на ГО - даватели на социјални услуги во
Југоисточна Европа и да обезбеди овие организации да бидат признати како рамноправни партнери од
јавниот сектор, севкупната цел на кампањата за застапување на Мрежата ИРИС е да ја зголемат јавната
свест и чувствителност кон предизвиците со кои се соочуваат ранливите групи, вклучително и
мигрантското население, како и промовирање на добри практики во справувањето со овие предизвици,
каде што социјалните услуги ќе бидат достапни за сите на кои им се потребни.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОД КАМАПЊАТА

РЕЗУЛТАТИ
1) Спроведе ефективна и ефикасна онлајн кампања во сите пет земји-партнери, која е ориентирана кон
потребите и базирана на соработката на партнерите во пет земји;
2) Развиени инструменти за пораки во согласност со стратегиите на партнерските организации.
Среќни сме што можеме да го објавиме почетокот на едно предизвикувачко, но возбудливо патување
каде заеднички глас на Мрежата ИРИС членовите и партнерите ќе имаат шанса да одекнат едногласно
за серија значајни теми.
ПОЗАДИНА
Столбот 2 од проектот „IRIS NETWORKing - граѓански организации за заштита на чувствителното
управување со миграцијата” е посветен на влијанието на социјалните политики во целните земји, но и
активно учество во дебата за управување и вклучување на миграцијата на европско ниво.
Националните мрежи на граѓански организации кои обезбедуваат социјални и регионални услуги
Мрежата IRIS формирана за време на првата фаза од проектот поддржан од АСБ (ASB) обезбедува
солидна платформа за акции за застапување во Западен Балкан и следење на клучните реформи
поврзани со социјалниот сектор со управување со миграцијата и обезбедување социјални услуги за
мигранти и иницијативи за застапување кои ќе придонесат за подобра помош / интеграција на
мигрантското население на локално ниво.
Понатаму, акциите за застапување насочени кон подобра поддршка на интеграцијата на мигрантите на
национално ниво ќе бидат проширени на регионално ниво, со тоа што ќе се осигури дека социјалниот
аспект на управувањето со миграцијата ќе се додаде во современата агенда, што во моментов се гледа
едноставно како хуманитарен и безбедносен предизвик. Целта на кампањата е да придонесе за
имплементација на агендите и политиките преку цврсти партнерства низ Западен Балкан.
Во рамките на Проектот „IRIS NETWORKing - Граѓанските организации за заштита на чувствително
управување со миграцијата”, Мрежата ИРИС континуирано спроведува активности поврзани со
процеси на политики. Подготвени се Извештаи во сенка (Country Shadow Reports (CSR)) и Регионален
извештај во сенка (Regional Shadow Report (RSR)), како и проценка на GAP. Овие документи на Мрежата
ИРИС служат како основа за кампањата за застапување преку Интернет и ние бараме да ги пренесеме
клучните пораки и наоди до голем број актери во регионот.
На крајот, серија Јавни расправи ќе бидат организирани на крајот на регионалната кампања за
застапување за да се сумираат напорите и да се претстават севкупните резултати во секоја соодветна
земја (вкупно пет национални настани за јавни расправи). На овие настани, ние со нетрпение
очекуваме да ги презентираме нашите наоди за регионална соработка во рамките на Мрежата,
истакнувајќи ги искуствата, тешкотиите и добрите практики на целокупната соработка во онлајн
средина и неконвенционалната средина предизвикана од пандемијата COVID-19.

СПЕЦИФИЧНИОТ КОНЦЕПТ
НА COVID-19 пандемијата

Пандемијата КОВИД-19 ги попречи активностите,
капацитетите, па дури и улогата на ГО во Западен
Балкан поради фактот што голем број даватели на
социјални услуги ги загубија изворите на
финансии, зависни во голема мера од донации и
неконзистентна соработка со локалните власти и
другите
засегнати
страни.
Граѓанските
организации кои се даватели на социјални услуги
низ Западен Балкан претрпеа сериозни штети за
време на тековната пандемија, а последиците од
КОВИД-19 ќе станат уште поочигледни во блиска
иднина. Додека се обидуваат да им помогнат на
ранливите, тие самите станаа ранливи.
Извештајот на Ирис мрежа за социјални услуги за
време на пандемијата на коронавирус на Западен
Балкан покажа дека огромното мнозинство
членови
на
Мрежата
ИРИС
очекуваат
континуирана
поддршка
од
Мрежата
за
олеснување на дијалогот помеѓу релевантните
актери во регионот на ЗБ, со цел да се соберат
оние кои работат на иста област за да се обезбеди
поефикасна услуга. Имаше итна потреба за
зајакнување на иницијативите за застапување во
заедничка кампања упатена до релевантните
владини власти, донаторската заедница и другите
клучни актери и засегнати страни.
Ревизиите на буџетот низ регионот го намалија
финансирањето за давателите на социјални
услуги на ГО, обидувајќи се да ги намалат
трошоците на сметка на граѓанскиот сектор.

Покрај тоа, КОВИД-19 негативно влијаеше врз
веќе слабите системи за социјална заштита во
регионот. Пошироките социјални влијанија од
кризата најверојатно ќе бидат сериозни и
долгорочни. Со ваквите акции, социјалната
заштита се враќа на вистинскиот пат, што е уште
една причина да се фати моментумот за
заедничка кампања за застапување преку
Мрежата ИРИС.
Иако целта на кампањата е исто така да се
зголеми бројот на релевантни засегнати страни
идентификувани во петте земји - партнери и
пошироко, како и да се постигне значителен
дострел во ширењето на клучните пораки и
наоди преку напори за застапување насочени
кон целната публика, треба да го земете предвид
невидениот контекст на ситуацијата со КОВИД-19
низ целиот свет но така и во нашиот регион.
Иако
првично
беше
замислена
како
конвенционална кампања за застапување,
поради тековната ситуација на КОВИД-19 во
регионот на ЗБ, решивме да го преземеме овој
напор преку Интернет. Иако дигиталниот
ангажман игра клучна улога во одговорот на
Мрежата ИРИС на кризата КОВИД-19, успешната
кампања за застапување преку Интернет ќе ја
зајакне позицијата на Мрежата, ќе го прошири
нејзиниот дофат и ќе го прошири ангажманот за
прашањата за миграција на ЗБ.
Во рамките на проектот „IRIS NETWORKing - ГО за
заштита на чувствителното управување со
миграцијата” Подготвени се извештаи во сенка за
поглавјата 19 и 24 за сите земји партнери.

ИЗВЕШТАИ ВО СЕНКА

ГЛАВА 19:
И покрај значителниот напредок во усогласувањето на правната рамка со правото на ЕУ, сите
земји од ЗБ уште имаат проблеми да ја следат сиромаштијата, да обезбедат систематски и
интегрирани социјални услуги за ранливите групи, да се борат против работата на децата, да
создаваат функционални шеми за обезбедување стандардизирани социјални услуги за деца без
грижа на родители надвор од домашна нега, зајакнување на семејството, уште има потешкотии
да се поврзе пазарот на трудот со вештини што водат до висока стапка на невработеност кај
младите луѓе.
Мрежата ИРИС и нејзините членови имаат експертиза и даваат примери на услуги што можат да
и помогнат на владата да се справи со идентификуваните прашања.
За специфични информации за земјата, следете го овој линк.

ИЗВЕШТАИ ВО СЕНКА

ГЛАВА 24:
Управувањето на миграција и неговата интеракција со социјалните системи и заштитата на
децата се чини дека се карактеризираат со недостаток на координација помеѓу институциите
воопшто, во комбинација со недостаток на финансиски и човечки ресурси (и по број и
релевантни професионални вештини). И покрај повеќеслојните аспекти на миграцијата
наведени во извештаите во сенка во Поглавје 24, се чини дека помошта и заштитата што им се
пружат на лицата, семејствата и децата погодени од миграцијата уште се потпираат на тесна
дефиниција за „ранливи групи” што ги исклучува оние на кои им е потребна поддршка.
Понатаму, сите земји од ЗБ треба да ги подобрат шемите за реинтеграција за семејствата и
поединците повратници, како и да го решат прашањето за малолетници без придружба.
Сите земји, исто така, треба да ги вклучат сите институции што обезбедуваат социјални услуги за
мигрантите на локално ниво во развојот на стандардни оперативни процедури, како и
идентификација на одговорни институции во секоја фаза на дејствување и интеракција помеѓу
структурите на миграција и социјални услуги. Мандатот на овие институции треба да се
преиспита за да се подобри давањето услуги што е можно повеќе и да се избегне дуплирање.
За специфични информации за земјата, кликнете на овој линк.

ГАП ПРОЦЕНКА

Регионалната проценка ГАП за моменталната состојба во обезбедувањето услуги за мигрантите и
идната пожелна ситуација е развиена со цел да се идентификуваат несовпаѓања помеѓу сегашната
ситуација во обезбедувањето услуги за мигрантите и посакуваната идна ситуација во Албанија,
Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Србија. Многу малку анализи од овој вид
постојат во земјите од регионот, и ниту една на регионално ниво. Ова резултира со недостаток на
знаење за вистинските потреби на целната група мигранти и проблемите со кои се соочуваат секој
ден, што доведува до широк спектар на дискриминација и кршење на човековите права во сите
сегменти. Затоа, проценката на ГАП не само што ги идентификува несогласувањата помеѓу
сегашната и посакуваната ситуација, туку исто така обезбедува можни решенија и ги поставува
задачите потребни за да се премости постоечката празнина.
Регионалната проценка ГАП беше подготвена преку десктоп истражување, интервјуа со
релевантни засегнати страни, анализа на собрани податоци и идентификација на тековните
празнини. Со таков холистички пристап, Регионалната проценка ГАП ги идентификува празнините
во однос на постојните услуги, потребите на корисниците, квалитетот и стандардизацијата на
услугите, распределбата на средства за услуги и, конечно, обезбедените решенија и дефинирани
задачи што треба да се завршат за да се затвори оваа празнина.
Можете да го најдете документот во неговата интегрална верзија или да ги пребарувате
податоците по земја овде.

приклучи се на кампањата!

Согледувајќи ја потребата за поунифициран пристап кон надворешните актери, без разлика дали се тоа
владини институции, донатори, засегнати страни и други носители на одлуки во однос на нивната
поддршка за ГО и нивните корисници, иницијативи за застапување преку Интернет на сите нивоа на
влада, релевантни чинители, носители на одлуки, донаторската заедница и јавноста треба да бидат
поедноставени и изразени во кохерентна и ефективна едногласност.
Ова е токму она што ние се стремиме да го постигнеме со кампањата за застапување на ИРИС на
социјалните услуги за сите.
Бидете во тек со она што треба да го споделиме во наредниот период преку каналите за социјални
медиуми IRIS Network, индивидуалните социјални медиуми на нашите соодветни партнери и, конечно,
серијата национални настани за Јавна расправа што ќе се одржат оваа есен.
Можете исто така да се придружите на нашите напори за кампања за застапување, со што ќе го
направите вашиот глас посилен и повлијателен.

Оваа публикација е изработена со помош на Европската унија. Содржината на оваа публикација е
единствена одговорност на Мрежата ИРИС и во никој случај не може да се смета дека ги одразува
ставовите на Европската унија.

