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Почитувани претставници на граѓанските организации,  Të nderuar përfaqësues të 

organizatave qytetare, 

 

Ви благодариме на интересот за учество на Повикот до граѓанскиот 

сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на 

Владата на Република Северна Македонија за 2022 година. 

Пополнетиот образец (заедно со прилозите, доколку ги има) доставете 

го до Одделението за соработка со невладини организации на 

Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна 

Македонија, електронски на адреса nvosorabotka@gs.gov.mk  со 

назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022, до 15.9.2021 година. Со 

доставување на образецот потврдувате дека се согласувате вашата 

иницијатива да биде објавена на веб страницата 

www.nvosorabotka.gov.mk . 

  

Ju falemnderojmë për interesin e 

shprehur për pjesëmarrje në Thirrjen 

deri te sektori civil për kontributin në 

përgatitjen e Programit të punës së 

Qeverisë së Repblikës së Maqedonisë 

së Veriut për vitin 2022. Formularin e 

plotësuar ( së bashku me bashkëngjitjet, 

nëse ka) dorëzoni te Njësia për 

bashkëpunim me organizatat 

joqeveritare e Sekretariatit të 

Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës 

së Maqedonisë së Veriut, në mënyrë 

elektronike në adresën 

nvosorabotka@gs.gov.mk me  shënim 

Iniciativa për PVQRMV 2022, deri 

më 15.9.2021. Me dorëzimin e 

formularit vërtetoni se pajtoheni që 

iniciativa juaj të publikohet në faqen e 

internetit nvosorabotka@gs.gov.mk. 

 

Општи податоци за здружението / фондацијата 

 

Të dhëna të përgjithshme për 

shoqatën/ fondacionin 

 

Име на здружението/фондацијата:ХЕПА Македонија Национална 

организација за унапредување на здравјето со физичка активност 

 

 

Emri i shoqatës/ fondacionit: 

ЕМБС (матичен број на правниот субјект според податоците во 

Централен регистар):   6053572                    

NVAS (numri amë i subjektit juridik 

sipas të dhënave në Regjistrin 

Qendror): 

 

Седиште и адреса (улица, број, општина): Козара бр. 68-2/16, Центар, 

Скопје. 

 

Selia dhe adresa ( rruga, numri, 

komuna): 

Застапник: Вера Симовска Procesverbali: 

 

Веб страница: https://www.hepa.org.mk   Faqja e internetit: 

 

Електронска пошта (e-mail): heap.mk@yahoo.com  Posta elektronike ( e-mail): 

 

Телефонски број за контакт: +389 78 226 009 Numri i telefonit për kontakt: 

 

Лице за контакт: Prof. d-r Вера Симовска, MD.,PhD Personi për kontakt: 

 

 

 

Предлог- иницијатива 

 

Propozim-iniciativa 

за  годишна Програма за работа на Владата на Република Северна 

Македонија за 2022  година 

për Programin vjetor të punës së 

Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut Për vitin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Наслов на иницијативата: 

Emri ( titulli) i iniciativës: 
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Развој на волонтеризам во спортот и социјално – 

здравствени придобивки  

 
Стратешки приоритет: (придонес - поврзаност со определен 

стратешки приоритет на Владата на Република Северна Македонија): 

 

Граѓанскиот сектор како чинител во социјално-економскиот 

сектор. 

 

Prioriteti strategjik: (kontributi- 

lidhur me prioritetin strategjik të 

caktuar të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë së Veriut) 

Приоритетна цел:  (придонес - поврзаност со определена стратешка 

цел на Владата на Република Северна Македонија) 

 

Промовирање и развој на волонтерство 

Qëllimi prioritar: (kontributi- lidhur 

me qëllimin e caktuar prioritar të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

së Veriut) 

 

НППА (поврзаност со пристапни партнерства како и соодветна 

идентификација на поглавје и подрачје) 

 

30.2-Потикнување на волонтерски активности и финансиска 

подршка на граѓанските организации кои го промовираат 

волонтерството. 

NPAA (lidhje me partneritetet e 

pranuara si dhe identifikimi adekuat i 

kapitullit dhe rajonit) 

Образложение: (Краток опис на иницијативата: причини за 

предлагање, предмет на уредување доколку се работи за закон или 

подзаконски акт и надлежен орган на државната управа).  

Спортот и физичката активност се од суштинско значење за 

подобрување на здравјето и благосостојбата. Воедно тие играат 

значајна превентивно-тераписка улога во спречување на развојот на 

хроничните незаразни болести, претставувајќи воедно превентивна и 

тераписка мерка кај различни здравствени проблеми кај населението. 

Спортскиот сектор низ градење на партнерска соработка, особено на 

локалното ниво, игра кључна улога во поттикнување и ангажирање на 

луѓето кон бавење со физичка и спортска активност (спорт за сите).  

Предлогот промовира посилна кохерентност помеѓу волонтерските 

активности, едукација низ спортот кон подобрен здрав начин на живот. 

Целта е да се обезбеди зголемено учество во спортот за сите, еднакви 

можности, социјална интеграција и нова форма на соработка и 

партнерство. 

Во таа насока, вклучување на волонтери во спортот низ нивна 

инспирација, подршка на мотивацијата, особено со одржување на 

едукативни работилници е клучен фактор за успехот и долгорочната 

одржливост на спортските клубови, организации и настани 

овозможувајќи континуирано, масовно учество на целото население. 

Цел на предлогот: низ волонтеризмот да се поттикне свесноста за 

зголемено учеството во спортот, особено кај младите низ 

имплементирање на Препораките за физичка активност поврзани со 

здравјето-ХЕПА препораки на Светската Здравствена Организација и 

Европската Унија (ЕU Health-Enhancing Physical Activity), усогласување 

со Упатствата за физичка активност на ЕУ (2008) и Тарту повикот 

за здрав начин на живот (Едукација низ спорт, 2017).  

Превземање стратешка акција за вклучување на ГО поврзани со спорт, 

физичка активност и не-формална едукација за вештини за животот 

(ОН) е првиот чекор за развој на волонтеризам во спортот.  

Arsyetim: (Përshkrim i shkurtër i 

iniciativës: arsyet e propozimit, lënda e 

rregullimit nëse bëhet fjalë pë akt ligjor 

ose nënligjor dhe organi kompetent i 

administratës shtetërore) 
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Активностите вклучуваат одржување на  едукативни настани, кампањи, 

митинзи и слични online и мас медиумски активности. 

Надлежен орган: Министерство за здравство, Министерство за труд и 

социјална политика, Агенција за млади и спорт на Република Северна 

Македонија во соработка со Олимпискиот Комитет на Македонија 

(МОК) и спортските федерации. 

 

Очекувани влијанија:  (Кои се очекуваните влијанија од предлог-

иницијативата)? 

 

Спроведување на целокупна и сеопфатана реформа на државното 

финансирање на ГО влијае на развој и унапредување на средината во 

која работи и се развива граѓанското општество што придонесува кон 

имплементација и зајакнување на иновативните стратегии, пристапи и 

методи на ЕУ во нашата земја.  

 

Еден од приоритетите е развој на стратегија за волонтеризам во 

спортот поврзана со унапредување на јавното здравје по пат на 

редуцирање на хроничните незаразни болести и елиминирање на 

одредени здравствени проблеми кај населението во Република Северна 

Македонија.  

 

Стратешките придобивки потекнуваат од мулти-дисциплинарни 

образовни пристапи преку развој на “Модули за обука и водич за 

обука за подобрување на волонтерството во спортот”. 

 

 Ndikimet e pritshme: (Cilat janë 

ndikimet e pritshme nga propozim-

iniciativa) 

 

 

Финансиски импликации: (Дали предлог-иницијативата 

предизвикува финансиски импликации? Ако има, дали потребните 

средства се обезбедени и од кои извори?) 

 

Волонтеризмот значи користење на финансиски сретства од Буџетот на 

државата на многу поефикасен начин. Волонтеризам во спортот не 

значи работење без пари. Сретства до сега не се обезбедени иако 

постојат можности во рамките на програмите за спорт на Европската 

Комисија (Еразмуз+ Спорт, и подготвителни активности) кои се 

поврзани со кофинансирање, како и од буџетот на Агенцијата за млади 

и спорт. 

 

Implikime financiare: (A shkakton 

propozim- iniciativa  implikime 

financiare? Nëse ka, a janë të siguruara 

mjetet e nevojshme dhe nga cilat 

burime?) 

Прилози (со наведување на авторот на документот):  
https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/scan%20Hepa_0.pdf 

 

Bashkëngjitje (me shënimin e autorit 

të dokumentit): 

 

 

Потпис на застапникот   

                                Nënshkrimi 

përfaqësuesit 

 

18.08.2021 година      

Проф. Д-р Vera Simovska, МД., сц.мед. 

                          ------ 2021----------------------
------- 

 

 

М.П. 

V.V 
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