
OUT OF ALL 
ASSOCIATIONS,

ALMOST ALL HAVE

NEGATIVE 
CONNOTATION.

ONLY FEW
OF THEM ARE

NEUTRAL OR 

POSITIVE.

THE STRONGEST 
ASSOCIATIONS ARE:

CIRCUS, LIES,
THEATER/ACTING AND

LEGISLATIVE HOUSE.

Circus

Persons who 
make laws 

for the citizens of 
the Republic
of Macedonia

Lies

Money
laundering

Theater/
Acting

Legislative
house

THE ASSEMBLY
SPONTANEOUS
ASSOCIATIONS
by citizens at-risk of social exclusion
unemployed, Roma, women, youth,
persons with disabilities and people

living below the poverty line

Salaries

Promises

Chaos Very 
little work

Members that 
look only for 
themselves

Politic

We 
citizens

Laws

The highest 
state body of 
the Republic 

of Macedonia.

Thieves

Humor

Comedy

Mad 
house

The 
highest 
elite in 

the State

Untouchable
State body

The fate of 
the people

Disaster People who 
make your 

life miserable

You elect them,
they hold back
your prosperity

Invalid
parliament

Corruption 

Talat
Xhaferi

Fierce
debate

Bite a hand 
that feeds you

Negative
energy

Anxiety

Green 
market
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EXPECTATIONS
FROM THE ASSEMBLY

by citizens at-risk of social exclusion
unemployed, Roma, women, youth, persons with 

disabilities and people living below the poverty line

Solving citizens’ problems
"Helping poor people“ – Poor, Prilep

"Working for good of the 'working class‘
– Unemployed, Skopje

"Increasing the amount of the social bene�ts“
 – Person with a disability, Prilep

Improving the e�ciency
of the parliamentarians
Should:
 “Be more honest“; “E�ciently do their job“; 
“Work more closely with the citizens" 
- Stated in many di�erent respondents at risk 

Promoting citizens’ interests 
including their economic 
opportunities.
Assembly should make economic changes that will provide 
the country with a viable and stable economic foundation, 
which will lead to improvement of the living standards for 
all citizens.

Lawmaking
One can conclude, the citizens expect the following:

Making quality and logical laws that can be 
respected by all citizens

Making stable laws
Making laws in the interest of all citizens, providing

equal conditions for all citizens, protecting 
the rights of all citizens



OUTREACH
MECHANISM

FAMILIARITY

VISITED / FOLLOWED /
ACHIEVED CONTACT

MOTIVATION
TO GET IN TOUCH

ROOM
FOR 

IMPROVEMENT

- INFORMATION 
ABOUT SCHOLARSHIPS,

INTERNSHIPS AND
STUDIES ABROAD

- FACEBOOK PAGE
OF THE ASSEMBLY

- CONDUCT SURVEYS
AMONG CITIZENS

WHEN A RELEVANT
LAW OR TOPIC
IS DISCUSSED

- MOBILITY AND HEARING 
ACCESSIBILITY 

FOR PEOPLE WITH 
DISABILITIES 

- ORGANIZED VISITS 
FOR GROUPS OF 

CITIZENS AT RISK, 
ESPECIALLY FOR THOSE 

OUTSIDE OF SKOPJE  

- CLEAR AND WIDELY
 SPREAD INFORMATION

 ABOUT WHEN AND HOW 
(CLEARLY COMMUNICATED 

PROCEDURES HOW) THE 
ASSEMBLY CAN BE VISITED

- CONSIDER THE 
OPPORTUNITY TO 
INCLUDE CITIZENS 

IN THE PLENARY 
DEBATES ALLOWING 

CERTAIN NUMBER 
OF QUESTIONS 

THAT THE CITIZENS 
CAN ASK THEIR 

MPS DURING THESE 
PLENARY DEBATES

- TOPICS RELEVANT TO THE YOUTH, 
ROMA, UNEMPLOYMENT, ETC.

- EARLY ANNOUNCEMENT 
BROADCAST / COMMUNICATED TV 

PROGRAM/ SCHEDULE OF THE 
TOPICS DISCUSSED 

- BROADCASTING DEBATES 
WITH PROFESSIONALS 

OR CRITICS IN THE AREAS 
OF ECONOMY OR POLITICS, 

DURING THE PAUSES BETWEEN 
THE PARLIAMENTARY SESSIONS 

- ASSEMBLY TV CHANNEL 
SHOULD COME OUT AND 
PRESENT THE CONCRETE 
CONCLUSIONS OF THESE 
LAWS AND THEIR EFFECT

- COMMUNICATION 
VIA EMAIL OR POST 
MAIL WITH THE MP 

- MPS TO ORGANIZE 
MONTHLY MEETINGS, 

GATHERINGS WITH 
THEIR CONSTITUENTS

WEBSITE
(https://www.sobranie.mk/)

TELEVISION
(MRT)

VISITING ASSEMBLY
BUILDING

VISITING PLENARY
SESSIONS

TALK TO 
PARLIAMENTARIANS
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Qualitative research was conducted on behalf of the National Democratic Institute (NDI) by GfK Skopje with �nancial support from the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).  
The data was collected through 12 group discussions in six municipalities and the City of Skopje from September 15  – 22, 2017 with a sample of 86 citizens of the Republic of Macedonia at-risk of social exclusion, 

e.g. unemployed, Roma, women, youth, persons with disabilities and people living below the poverty line.  For more information: ndi.org/Macedonia

Information about 
citizens' rights and 

possible ways to 
be included

Raising public 
awareness and 

education about 
the groups at risk 

and their needs

Common 
understanding 
leads to better 
quality of life

for all

Public and direct 
communication 

with MPs, not only 
before election

Open the
Assembly to 

involve citizens
at-risk of social 

exclusion
“It is necessary to review 
the law proposals before 

putting them into procedure. 
We as students were not asked 

about the external testing.
We protested against it but 

we did not achieve anything.” 
– Youth, Bitola

“Let’s play ‘a role change’
for one day so that others

can see how it is to live one
day as person with 

disability/Roma”– Roma and 
Person with a disability

“I believe if more MPs 
from our group are present 

in the Assembly, it will help, 
because they are aware about 

our situation. They will 
understand how it is not 

to have enough money to 
pay for the bills and food.” 

– ‘Poor’, Stip

WHY?

HOW?

by citizens at-risk of social exclusion
unemployed, Roma, women, youth, 
persons with disabilities and people 

living below the poverty line



ОД СИТЕ
АСОЦИЈАЦИИ,

РЕЧИСИ СИТЕ ИМААТ

НЕГАТИВНА
КОНОТАЦИЈА.

САМО НЕКОЛКУ
ОД НИВ СЕ

НЕУТРАЛНИ ИЛИ

ПОЗИТИВНИ.

НАЈСИЛНИ
АСОЦИЈАЦИИ СЕ:

ЦИРКУС, ЛАГИ,
ТЕАТАР/ГЛУМЕЊЕ И

ЗАКОНОДАВЕН ДОМ.

Циркус

Луѓе кои 
прават закони 

за граѓаните на 
Република

Македонија

Лаги

Перење
пари

Театар/
Глумење

Законодавен
дом

СОБРАНИЕ
СПОНТАНИ

АСОЦИЈАЦИИ

Плати

Ветувања

Хаос Многу
малку
работа

Членови кои
си гледаат 

само за 
себе

Политика

Ние
граѓаните

Закони

Највисок
 државен орган на

Република
Македонија 

Крадци

Хумор

Комедија

Луда
куќа

Највисока
елита во 

државата

Недопирлив
државен

орган

Судбината на
народот

Катастрофа Луѓе кои ти го 
прават животот

мизерен

Ние ги 
избираме,

а тие не
уназадуваат

Неважечки
парламент

Корупција

Талат
Џафери

Жестока
дебата

Рани 
куче да те 

лае 

Негативна
енергија

Вознеми-
реност

Пазар

Во име на Националниот демократски институт (НДИ), беше спроведено квалитативно истражување од  ГфК Скопје со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).  
Податоците беа собрани со реализација на 12 групни дискусии во шест општини и градот Скопје, од 15 до 22 септември 2017 на примерок од 86 граѓани на Република Македонија изложени на ризик од социјална исклученост, 

пр.: невработени, Роми, жени, млади, лица со попреченост и лица кои живеат на или под линијата на сиромаштија. За повеќе информации: ndi.org/Macedonia

од граѓаните изложени на ризик од социјална исклученост
невработени, Роми, жени, млади, лица со попреченост 

и лица кои живеат под линијата на сиромаштија



ОЧЕКУВАЊА
ОД СОБРАНИЕТО

од граѓаните изложени на ризик од социјална исклученост
невработени, Роми, жени, млади, лица со попреченост и лица

кои живеат под линијата на сиромаштија

Подобрување на ефикасноста 
на парламентарците
Треба:
“Бидете поискрени“; “Ефикасно да си ја работат 
својата работа“;
“Да соработуваат поблиску со граѓаните"
- изјавено од многу различни профили
испитаници со ризик од социјално исклучување 

Носење закони
Може да се заклучи дека граѓаните очекуваат:

- Правење квалитетни и логични закони
 кои ќе се почитуваат од сите граѓани

- Правење стабилни закони
- Правење закони во интерес на сите граѓани, 

обезбедување еднакви услови за сите граѓани, 
заштита на правата на сите граѓани

Решавање на
проблеми на граѓаните

“Да им помага на сиромашните“
– сиромашна, Прилеп

“Да работи за доброто и наобичните работници“
– неврботена, Скопје

“Зголемување на сумите за социјална помош“
– лице со попреченост, Прилеп

Промовирање на интересите на 
граѓаните, вклучувајќи ги и 
нивните економски можности
Собранието треба да прави економски промени 
кои ќе и обезбедат на државата одржлива и 
стабилна економска основа, што ќе доведе до 
подобрување на животниот стандард за сите 
граѓани.

Во име на Националниот демократски  институт (НДИ), беше спроведено квалитативно истражување од  ГфК Скопје со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ).
Податоците беа собрани со реализација на 12 групни дискусии во шест општини и градот Скопје, од 15 до 22 септември 2017 на примерок од 86 граѓани на Република Македонија изложени на ризик од социјална исклученост, 

      пр.: невработени, Роми, жени, млади, лица со попреченост и лица кои живеат на или под линијата на сиромаштија. За повеќе информации: ndi.org/Macedonia



КАНАЛИ НА 
КОМУНИ-
КАЦИЈА

ПОЗНАТОСТ

ПОСЕТЕНОСТ/СЛЕДЕЊЕ/
ВОСПОСТАВЕН КОНТАКТ 

МОТИВАЦИЈА ЗА 
КОМУНИКАЦИЈА

ПРОСТОР ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ

- ИНФОРМАЦИИ 
ЗА СТИПЕНДИИ,

ПРАКТИКАНТСТВО И
СТУДИИ ВО СТРАНСТВО

- ФЕЈСБУК СТРАНИЦА
НА СОБРАНИЕТО

- СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТИ
МЕЃУ ГРАЃАНИТЕ

КОГА ЌЕ СЕ ДИСКУТИРА
ЗА РЕЛЕВАНТЕН ЗАКОН

ИЛИ ТЕМА

- ДОСТАПНОСТ НА 
ЗГРАДАТА ЗА 
ЛИЦАТА СО 

ПОПРЕЧЕНОСТ 

- ОРГАНИЗИРАНИ ПОСЕТИ 
ЗА ГРУПИТЕ ГРАЃАНИ 

ИЗЛОЖЕНИ НА РИЗИК, 
ОСОБЕНО ЗА ОНИЕ КОИ 

ЖИВЕАТ НАДВОР ОД СКОПЈЕ  

- ЈАСНИ И ШИРОКО 
РАСПРОСТРАНЕТИ ИНФОРМАЦИИ

 (ЈАСНО СООПШТЕНИ ПРОЦЕДУРИ) 
ЗА ТОА КОГА И КАКО 

МОЖЕ ДА СЕ 
ПОСЕТИ СОБРАНИЕТО

- ДА СЕ РАЗГЛЕДА 
МОЖНОСТА ЗА 

ВКЛУЧУВАЊЕ НА 
ГРАЃАНИТЕ ВО 

ПЛЕНАРНИТЕ ДЕБАТИ, 
СО ТОА ШТО БИ СЕ 

ОВОЗМОЖИЛО  ТИЕ 
ДА МОЖАТ ДА 

ПОСТАВАТ ОДРЕДЕН 
БРОЈ ПРАШАЊА ДО 
СВОИТЕ ПРАТЕНИЦИ 
ЗА ВРЕМЕ НА ОВИЕ 
ПЛЕНАРНИ ДЕБАТИ

- ТЕМИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА МЛАДИТЕ, 
РОМИТЕ, НЕВРАБОТЕНОСТА ИТН.

- РАНО СООПШТЕНИЕ 
ЗА ТОА ШТО ЌЕ СЕ ЕМИТУВА / 

ДОСТАПНА ПРОГРАМСКА ШЕМА ЗА 
СОБРАНИСКИОТ ТВ КАНАЛ

- ЕМИТУВАЊЕ НА ДЕБАТИ 
СО ПРОФЕСИОНАЛЦИ 

ИЛИ КРИТИЧАРИ ВО ОБЛАСТИТЕ  
НА ЕКОНОМИЈАТА ИЛИ ПОЛИТИКАТА, 

ЗА ВРЕМЕ НА ПАУЗИТЕ ПОМЕЃУ 
ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СЕСИИ

- НА СОБРАНИСКИОТ ТВ КАНАЛ 
ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕНТИРААТ 
КОНКРЕТНИ ЗАКЛУЧОЦИ ОД 

ЗАКОНИТЕ И НИВНИОТ ЕФЕКТ ВО 
ЖИВОТОТ НА ГРАЃАНИТЕ

- КОМУНИКАЦИЈА 
ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКА 
ПОШТА ИЛИ ПОШТА 

СО ПРАТЕНИКОТ

- ПРАТЕНИЦИТЕ ДА 
ОРГАНИЗИРААТ 

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ 
И СРЕДБИ СО СВОИТЕ 

ИЗБИРАЧИ

WEBSITE
(https://www.sobranie.mk/)

ТЕЛЕВИЗИЈА
(МРТ3)

ПОСЕТА НА 
СОБРАНИСКАТА ЗГРАДА

СЛЕДЕЊЕ ПЛЕНАРНИ 
СЕСИИ

РАЗГОВОР СО
ПРАТЕНИЦИТЕ 

КАНАЛИ НА КОМУНИКАЦИЈА
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Заедничкото
разбирање води

до подобар
квалитет на
животот за

сите

Јавна и директна 
комуникација 

со пратениците, 
но не само пред 

избори

Подигање на
јавната свест

и едукација за
групите изложени
на ризик инивните

потреби

 “Потребно е да се 
разгледаат предлозите на 
законите пред да се стават 

во постапка. На пример, ние 
како студенти / ученици не 

бевме прашани за 
екстерното тестирање. 

Протестиравме против тоа, 
но ништо не постигнавме".

 - млади, Битола

“Ајде на еден 
ден да ги замениме 

улогите/местата, за да можат 
другите да почувтсвуваат како 

е да се живеe барем еден ден како 
лице со попреченост/Ром.” 

– Роми и лица со попреченост

“Ако во Собранието, 
има повеќе пратеници кои се 
како нас, верувам дека тоа ќе 

помогне, бидејќи тие се свесни 
за нашата ситуација. Тие ќе 
разберат како е да се нема 
доволно пари за да платат 

сметки и храна “ 
- сиромашна, Штип

истакнати од граѓаните изложени 
на ризик од социјална исклученост

невработени, Роми, жени, млади, 
лица со попреченост и лица 

кои живеат под линијата 
на сиромаштија

ЗГОЛЕМУВАЊЕ
НА ВКЛУЧЕНОСТА НА
ГРАЃАНИ ПОД РИЗИК

ЗОШТО?

КАКО?

Информирање
за правата и за

начините на кои
граѓаните можат
да се вклучат во

креирањето
политики

Отворање на
Собранието заради

вклучување на
граѓаните изложени

на ризик од социјална
исклученост


