
      

ReTrans Project  
Working with Interpreters in Refugee Transit Zones:  
Capacity building and awareness raising for higher education context                                                                     
Проект РеТранс „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци:  
градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“  
 
 
Велосипедската тура „Велосипед со бегалци“ одржана на Светскиот ден на 

бегалците во Скопје 
Датум: 20 јуни 2022 година 

Резиме на настанот: 

Скопје – Под слоганот „СЕКОЈ, СЕКАДЕ, СЕКОГАШ – има право да биде безбеден“, претставниците 
на бројни институции, организации, баратели на азил и бегалци во Скопје го одбележаа Светскиот 
ден на бегалците 2022 година со велосипедска обиколка во Градскиот парк во Скопје и покрај кејот 
на реката Вардар. Предводени од УНХЦР, Агенцијата на Обединетите нации за бегалци, учесниците 
возеа велосипеди за да испратат порака дека сите ние ја споделуваме одговорноста да ги 
заштитиме луѓето кои бараат безбедност и дека секој има право да бара азил. 
 
Велосипедската тура беше коорганизирана од следниве институции и организации во Северна 
Македонија: УНХЦР, Агенција за бегалци на ОН, Министерство за труд и социјална политика, 
Народниот правобранител, Регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци (МАРРИ), 
Меѓународната организација за миграции (ИОМ), Црвениот крст на град Скопје, Македонското 
здружение на млади правници, Младинскиот образовен форум и Центарот за право на бегалци и 
миграција при Правниот факултет Јустинијан Први – Скопје. 
 
Претставникот на проектот РеТранс „Интеракција со толкувачи во транзитни зони за бегалци: 
градење на капацитети и подигнување на свеста во контекст на високото образование“, поддржан 
од програмата Еразмус+ на Европската унија, проф. д-р Силвана Симоска, раководител на тимот 
истражувачи од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Проф. Симоска ја искористи 
можноста да ги информира претставниците на надлежните институции и засегнати страни во 
проектот за важноста на образованието на толкувачи во областа на толкувањето за заедницата во 
контекст на хуманитарна и прекугранична миграција, како и за целта на проектот да придонесе за 
диверзификација на дидактички материјали преку развивање низа едукативни алатки. 
 
Претставничката на УНХЦР, Моника Сандри, ги поздрави присутните, велејќи дека неодамна е 
преминат тежок праг: бројот на луѓе принудени да бегаат од конфликти, војна, прогон и кршење на 
човековите права, за првпат рекордно ја премина границата од 100 милиони. 
По повод Светскиот ден на бегалците, министерката за труд и социјална политика на Северна 
Македонија Јованка Тренчевска упати порака дека Министерството останува посветено на 
остварување на хуманитарните, социјалните и развојните цели, со што се зајакнува праведното и 



инклузивно општество, токму  за бегалците, водејќи се од паролата: Секој има право да биде 
безбеден! 
Директорот на Регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци (МАРРИ), Сашко Коцев, 
додаде дека оваа велосипедска тура е мал гест, но направен со цврсто уверување дека малите дела 
ќе доведат до значајни промени. 

 
  



 
Bicycling Tour “Bike with Refugees” held on World Refugee Day in Skopje 

Date: 20 June 2022  

Event summary: 

Skopje – Under the slogan Whoever, Wherever, Whenever – Everyone has the right to seek safety, the 
representatives of many institutions, organisations, asylum seekers and refugees in Skopje marked the 
World Refugee Day 2022 with a bicycle tour in the City Park in Skopje and along the Vardar river quay. Led 
by the UNHCR, the United Nations Refugee Agency, the participants rode bicycles to send the message 
that we all share the responsibility to protect people seeking security and that everyone has the right to 
seek asylum.  

The bike tour was co-organised by the following institutions and organisations in North Macedonia: 
UNHCR, the UN Refugee Agency, Ministry of Labour and Social Policy, the Ombudsman, MARRI (Migration, 
Asylum, Refugees Regional Initiative), United Nations North Macedonia, International Organization for 
Migration, Red Cross of the City of Skopje, Macedonian Young Lawyers Association, Youth Educational 
Forum, and the Centre for Refugee Law and Migration at the Faculty of Law Iustinianus Primus – Skopje. 

The representative of the ReTrans Project - Working with Interpreters in Refugee Transit Areas: Capacity 
Building and Awareness in Higher Education, supported by the European Union Erasmus+ programme, 
Prof. Dr. Silvana Simoska, leader of the team of researchers from the Ss. Cyril and Methodius University 
in Skopje also took part in this event. Prof. Simoska took the opportunity to brief the representatives of 
the project’s stakeholders about the importance of interpreting education in the field of community 
interpretation in humanitarian and cross-border migration context, and about the aim of the project to 
contribute to the diversification of didactic materials by developing a range of educational tools. 

The UNHCR Representative Monica Sandri greeted the attendees stating that recently, a grim milestone 
has been marked: the number of people forced to flee conflict, war, persecution and human rights abuses 
crossed the 100 million mark for the first time on record.  

On the occasion of World Refugee Day, the North Macedonia Minister of Labour and Social Policy Jovanka 
Trenchevska sent the message that the Ministry remains committed to achieving the humanitarian, social 
and development goals, which strengthens a just and inclusive society, especially for refugees, guided by 
the slogan: Everyone has the right to be safe! 

MARRI Regional Centre Director Sashko Kocev who guided a part of the tour, added that the bike tour was 
a small gesture but made with a firm conviction that the little acts will mount to a meaningful change.  



 

20 јуни – Светскиот ден на бегалците – Кејот на реката Вардара 
20. Juni Weltflüchtlingstag - World Refugee Day – The Vardar River Quay 

 

 

Проф. д-р Силабана Симоска, претставник на проектот РеТранс 
Prof. Dr. Silvana Simoska – Ss Cyril and Methodius, ReTrans Project representative 

 



 

Моника Сандри, претставничката на УНХЦР, во Градскиот парк  

Monica Sandri, Representative of UNHCR North Macedonia, in the Central Park of Skopje on the occasion of the 
World Refugee Day 20.6.2022. 

 

Љубинка Брашнарска, УНХЦР 
Ljubinka Brashnarska, UNHCR at Central Park 



 

Светски ден на бегалците, Скопје 20.06.2022, Градски парк Скопје 

Од лево на десно: 

проф. д-р. Силвана Симоска, УКИМ 
 проф. д-р Јован Андоновски, заменик-омбудсман 

Соња Божиновска, шеф на Канцеларијата на МОМ во Скопје 
 Сашко Кочев, директор на MAРРИ 

 Моника Сандри, претставничка на УНХЦР во Северна Македонија 
  Владимир Бислимовски, директор на Центарот за прием на баратели на азил – Визбегово 

 

World Refugee Day, Skopje 20.6.2022, Central Park Skopje 

From left to the right: 

Prof. Dr. Silvana Simoska, UKIM 
Prof. Dr. Jovan Andonovski, Deputy Ombudsman 
Sonja Bozhinovska, Head of IOM Office in Skopje 

Sashko Kocev, MARRI RC Director 
Monica Sandri, UNHCR Representative in North Macedonia 

Vladimir Bislimovski, Reception Centre for Asylum-Seekers – Vizbegovo Director 
 



               
Prof. S. Simoska and Elena Petreska, ICMPD – Skopje     20. Juni Weltflüchtlingstag - World Refugee Day -                     

„The Magnificent Four“ 
 

 

 

# Photos: UNHCR and Prof. Dr. S. Simoska 


