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Методологија и начин рада

– Процес планирања се користи да би се постигао одређени циљ или
решити одређени проблем

– У овом случају циљ нам је да направимо самооцењивање приступ
води и канализацији у земљи.



Методологија и начин рада

– Коришћен је описни и квантитативни приступ на само
процени бодовне картице.

– Тако да смо имали позитивистички приступ, приступ са
квантитативних метода

– Унапријед поставене хипотезе тестиране статистичком
анализом

– Квалитативне методе – користили смо речи, слике, 
фотографије



Методологија и начин рада



Методологија и начин рада

– Квантитативна методологија даје објективну слику о
проблему.

– Описна методологија надопуњује и користи се у
припреми истраживања



Приступ самоевалуацију

• Спроведен интензивни рад на терену
• Свеобухватни приступ истраживању
• Анализа постављено питања "изнутра" (пажња и
емпатија)
• Објашњење о свакодневном животу и животним
ситуацијама у вези са третираним питања (директан
контакт)
• Ретко су коришћене стандардизоване психометријске
процедуре -истраживач је био сам мерни инструмент
(адаптација ситуације)
• Анализа је заснована на речима и бројкама (користећи
законе, званичне новине ...)



Избор лидер пројекта и
општине за евалуацију

– У оквиру првог корака је изабран лидер пројекта - Институт за
јавно здравље, као владина институција и Новинари за људска
права као НВО.

– Избране су 3 општине за спровођење самовредновање:

– Скопље Куманово Велес



Избор лидера

Формирање радне екипе и радних група у три општине и избор лидера.

Комплексност теме захтева сеопфатни приступ

Лидери тимова су запослени у Центрима за јавно здравље у Скопљу, 
Велесу и Куманово



Тренинг и припрема

– Припрема – тренинг за

примењивање бодовне

картице преко 2 дневна

радионива

– Састанци са све укључене

стране у тарегетираним

општинама
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Тренинг и припреме

– Сурадња са медије

– Радни состанци



Идентификовање поверилаца

– Циљање актере

– Свеобухватан и мулти-секторски приступ

Покривеност:

– Провајдери

– ресорна министарства

– НВО

– Граѓани



Презентација резултата

– Резултате су исштампани у књизи на
македонском, албанском и енглеском
језику, а их има и у онлине формату на
страницама ИЈЗ, УНЕЦЕ и НЦХП

– Имали смо презентацију у Скопљу:

– Атрактивна форма

– Герила маркетинг

– Медијска кампања



Резултати



Резултати



УМакедонији имамо безбедни
приступ до воде и канализацију, али
ипак...

– У сваком болничком одјелу постоје посебни тоалети за мушкарце и
жене и купатила за личну хигијену, док други здравствени простори
имају тоалете за мушкарце и жене, који нису погодни за одржавање
менструалне хигијене



УМакедонији имамо безбедни
приступ до воде и
канализацију, али ипак...

– Све образовне установе у граду имају приступ
сигурној води и санитаријама.

– Све образовне установе у граду и на селу имају
посебне тоалете за мушкарце и жене, као и веће
школе у селима, а у неким мањим, сателитским
школама, имају заједничке тоалете. Међутим, 
ниједна образовна установа нема адекватне
могућности за одржавање менструалне хигијене.



УМакедонији имамо безбедни
приступ до воде и канализацију, 
али ипак...

– У Скопљу у општини Шуто Оризари има највећи
проценат породица који живе у становима без воде и
канализација.

– Најугроженије су жене и девојчице



Препреке

– Географска разлика

– Недостатак финансирања у општинама за развој и одржавање
приступа води и санитаријама

– Недостатак јавних тоалета (осим у Велесу)

– Недостатак МШМ у школама (осим у једној приватној школи у
Велесу)

– Недостатак приступа питкој води и санитаријама за бескућнике

– Бактериолошки неадекватна вода за пиће у руралним
подручјима (20-40%)

– Нема приступа питкој води и канализацији у верским објектима



Следећи кораци

• Резултати пројекта су основа за праћење напретка у погледу

приступа води и санитаријама у наредних пет година

• Израда Локалних акциони планови за воду и канализацију



Укључених група

– Следећи фактори су укључени: Министарство здравља; 
ИЈЗ; ЦЈЗ Куманово, Велес; Министарство; МРСП; МЛС; 
Црвени крст; Удружење за права потрошача; релевантне
невладине организације (НВО) у области заштите животне
средине, родне равноправности, здравља и људских
права; Даваоци услуга за воду и канализацију и / или
релевантних удружења са посебним нагласком на рурална
подручја; представници донатора, сарадње и
међународних организација и других релевантних
организација и партнера



Хвала на пажњи

www.jhrmk.org

http://www.jhrmk.org

