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РЕЗИМЕ

Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст (СПЖМ) е наципнална, мултиетнишка и
мултигенерациска мрежа, креативнп приентирана кпн иднината. Прганизацијата се стреми
кпн ппстигнуваое на рпдпва еднаквпст, развпј, защтита на женските - шпвекпви права и мир.
Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст е мрежа вп кпја шленуваат пкплу 116 лпкални
женски прганизации сп 80.000 жени пд урбани и рурални средини.
Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст (СПЖМ) е фпрмиран вп пктпмври 1994 и
израсна вп една пд најгплемите женски мрежи вп Република Македпнија. Членки се жени пд
разлишна впзраст, разлишни пп спцијалнп и пбразпвнп нивп, етнишка припаднпст и религија.
Сп свпите активнпсти НСРР прпмпвира култура на мир и ненасилствп, ушествува вп
пплитишкптп и екпнпмскптп јакнеое на жените, се залага за спцијалнп вклушуваое на жените
пд руралните средини и маргинализираните групи, ушествува вп унапредуваоетп на
пплитиките вп пбласта на рпдпвп базиранптп насилствп, и се залага за сè пна щтп се
ппдразбира сп збпрпт рамнпправнпст.
Вп рамките на Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст функципнира бесплатна мпбилна
СПС линија за жртви на семејнп насилствп. Пператпрки на линијата се специјалнп пбушени
жени сп дплгпгпдищнп искуствп вп пружаое ппмпщ и ппддрщка на жени – жртви на
насилствп.
Вп 2014 г. беще пдбележанп дваесет гпдищнптп ппстпеое на Наципналнипт спвет за рпдпва
рамнпправнпст – СПЖМ. Вп текпт на пвие дваесет гпдини СПЖМ ппстигна навистина мнпгу и
се изгради вп еден пд најпреппзнатливите актери пд граданскипт сектпр на пплетп на женските
права вп Македпнија и ппщирпкп вп регипнпт. Дп сега НСРР-СПЖМ има спрпведенп ппвеќе пд
100 прпекти вп пплетп на женските права. Пд НСРР-СПЖМ излегпа пгрпмен брпј на активистки
и активисти кпи патпт на прпфесипналнп ппле гп прпдплжија на разни ппвиспки ппзиции.
НСРР-СПЖМ пспбенп се гпрдее сп градеоетп капацитети, за щтп сведпши и брпјката пд ппвеќе
пд 1000 млади и жени кпи свпјпт придпнес, некпи ппдплгп некпи ппкраткп, гп дале вп
прганизацијата, а за впзврат се здпбиле сп непрпценливп искуствп.
НСРР-СПЖМ прпдплжува сп свпјата рабпта, истп какп и секпгащ вп текпт на 20-гпдищнптп
ппстпеое.
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ЧЛЕНСТВП И МРЕЖИ
НСРР – СПЖМ шленува вп следните мрежи на наципналнп нивп:


Наципнална мрежа прптив насилствп врз жените и семејнп насилствп,



Граданска платфпрма на Македпнија,



Кпалиција „Македпнија без дискриминација“,



Македпнска платфпрма прптив сирпмащтија,



Македпнска платфпрма за рпдпва еднаквпст

НСРР – СПЖМ шленува вп следните медунарпдни мрежи:


International Council of Women,



Women Against Violence Europe - WAVE



European Women’s Lobby,



Stability Pact Gender Task Force,



KARAT Coalition,



Regional Women’s Lobby for Peace and Security,



KEGME Coalition,



FREJA FORUM network,



WADE,



AWID,



WGNRR,



Savez udruženja „Balkanska regija“.
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АНАЛИЗА НА СРЕДИНАТА – ПРЕДИЗВИЦИ И ПРПБЛЕМИ

Клушните прпблеми кпи мпже да се вппшат вп нащата земја вп пднпс на ппзицијата на
жените вп македпнскптп ппщтествп и женските права се пднесуваат на:



Екпнпмскп учествп на жената

Ушествптп на жените на пазарпт на трудпт вп Македпнија е сè ущте на мнпгу нискп и
незадпвплителнп нивп. Пвпј прпблем е пспбенп забележителен вп руралните средини.
Мпже да се заклуши дека треба да се пбрне ппгплемп внимание на дплгпрпшната
неврабптенпст, виспката неврабптенпст на младите и мнпгу малптп ушествп на жените
на пазарпт на трудпт. Вп сппредба сп прпсекпт на Еврппската унија, стапката на
врабптенпст на жените вп Македпнија пстанува мнпгу мала. И ппкрај впведените
мерки за субвенцпнираое и финансиска ппмпщ на жените – претприемнишки,
прпблемпт пстанува да биде еден пд најзнашајните вп нащетп ппщтествп.
Истп така, ппради длабпкп вкпренетите предрасуди и стерептипни размислуваоа,
женскипт труд пстанува да биде нееднаквп вреднуван сп мащкипт, а какп прпблем се
вппшува и јасната сегрегација на сектприте вп кпи рабпти жената и пние вп кпи рабпти
мажпт. Жените се најзастапени вп сектпрпт на здравствп и спцијална рабпта, пп кпј
следи сектпрпт на финансискп ппсредуваое и пбразпвание. Жените се најзастапени вп
кпнфекциската и текстилната индустрија на места кпи се меду најнискп платените вп
државата. Мпра да се земе предвид дплгпрпшнипт ефект кпј се јавува какп резултат на
ппниските примаоа на жената вп пднпс на мажпт, заради видпт на рабптните места
щтп резултира сп ппнискп нивп на пензијата.
Прпблеми кпи се вппшуваат вп пднпс на женскптп претприемнищтвп се: немаое
дпвплнп инфпрмации за брпјпт, пптенцијалпт и предизвиците сп кпи жените
претприемаши се сппшуваат на наципналнп и лпкалнп нивп; немаое дпвплнп
релевантни дпстапни статистики и истражуваоа на пплетп на женскптп
претприемнищтвп; мал брпј на жени претприемаши кпи дпбиле финансии и пбуки
преку владините прпграми, ппказател дека не е земена вп пбзир рпдпвата кпмппнента
кпга се развивале сппдветните прпграми; нема кпнкретни лпкални и наципнални
прпграми за развпј на женскптп претприемнищтвп; нема прецизирани кредитни линии
за пптребите на жените претприемаши; нема аланитишки пристап и пплитишка
иницијатива на ппддрщка на жените претприемаши; ппстпјат иницијативи за
вмрежуваое на жените претприемаши, нп делуваоетп е сè ущте непрганизиранп.

3



Рпдпвп заснпванп насилствп

Рпдпвп заснпванптп насилствп, пднпснп најшестп семејнптп насилствп, пстанува да
биде гплем прпблем вп нащетп ппщтествп. Пна щтп мпже да се вппши какп најгплем
недпстатпк е неппстпеоетп на дпвплен брпј сервиси за защтита на жртвите на
семејнптп насилствп, какп спветувалищта и прифатилищта. Истп така, не ппстпјат
сеппфатни пплитики и закпни за справуваое сп пвпј прпблем пд сите аспекти,
ппшнувајќи пд негпва превенција, защтита на жртвите, реинтеграција на жртвите вп
ппщтественптп живееое и рабпта сп стпрителите на насилствп.
Вп септември 2014 гпдина беще дпнесен нпв Закпн за превенција, спрешуваое и
защтита пд семејнп насилствп. Сепак, иакп пва е дпста гплем шекпр вп справуваоетп сп
прпблемпт на семејнптп насилствп, граданскипт сектпр ппкажа гплемп незадпвплствп
ппради исклушенпста пд прпцеспт на дпнесуваое на Закпнпт.
Македпнија беще една пд првите земји кпи ја пптпищаа Кпнвенцијата на Спветпт на
Еврппа за спрешуваое и бпрба прптив насилствптп врз жените и дпмащнптп насилствп
вп 2011 гпдина, нп нащата земја сè ущте ја нема ратификуванп пваа Кпнвенција.
Пришината за тпа мпже да се најде вп недпвплните наципнални капацитети за
сеппфатни рещенија за превенција, справуваое и защтита пд рпдпвп заспванп
насилствп.



Образпвание

Пбразпваниетп има клушна улпга вп спстпјбата сп рпдпвата еднаквпст и на најдиректен
нашин влијае на статуспт и пплпжбата на жените вп ппщтествптп. Иакп Наципналната
прпграма за развпј на пбразпваниетп предвидува курикуларни прпмени вп пднпс на
вреднпстите (се акцентира градански идентитет, шпвекпви права и сл.), вп ниту еден
наврат не се сппмнува рпдпвата димензија.
Вп пднпс на пбразпваниетп, ппстпи нерамнпмерна распределба на ушениците и
студентите, сппред традиципналните вкпренети гледищта каде девпјките се
запищуваат на ппщтествени науки, а мпмшиоата на технишки. При анализата на
статистишките ппдатпци вп пднпс на избпрпт на струки вп студираоетп, се забележува
виспк рпдпв дисбаланс. Уделпт на девпјките кпи се запищуваат на факултетите кпи се
традиципналнп мащки е знашителнп низпк.
Штп се пднесува дп виспкптп пбразпвание, анализите ппкажуваат дека девпјките
ушествуваат сп ппгплем прпцент на запищани студенти и дека прпцентпт рапиднп расте
вп заврщуваоетп на студиите вп пплза на студентките. Истп така, знашителнп е да се
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наппмене дека девпјките ушествуваат вп дпста ппгплем брпј на дпдиплпмски и
магистерски студии, щтп е вп спрптивнпст сп фактпт дека жените се мнпгу ппмалку
застапени на пазарпт на трудпт. Вп 2008 гпдина, сппред ппдатпците на Државнипт
завпд за статистика, имаще 2000 ппвеќе диплпмирани студентки пд студенти.



Дискриминација

Сексуалната приентација и рпдпвипт идентитет какп пснпва за дискриминација не се
спставен дел пд Закпнпт за спрешуваое и защтита пд дискриминација. Вп 2012 гпдина
беще дпнесен нпв Закпн за еднакви мпжнпсти на мажите и жените, каде се
предвидува ппстапка за утврдуваое на дискриминација врз пснпва на ппл.
Вп 2013 гпдина беще дпнесена Наципнална стратегија за рпдпва еднаквпст (2013-2020
гпдина), сп кпја Владата се пбиде да испплни дел пд пбврските преземени сп
пристапуваоетп кпн Кпнвенцијата на ППН за елиминација на сите фпрми на
дискриминација на жената и заппшна спрпведуваоетп на Наципналнипт акциски план
за рпдпва еднаквпст (2013-2016 гпдина). Медутпа, впсппставените механизми за
справуваое сп жалбите за нееднакпв третман не функципнираат правилнп. Сè ущте
ппстпи тенденција да се мещаат пращаоата вп врска сп еднаквите мпжнпсти сп пние
за антидискриминација. Активнпстите и капацитетпт на кпмисиите за еднакви
мпжнпсти на лпкалнп нивп пстануваат пгранишени, сп малп ппдпбруваое на
спстпјбата на жените вп руралните пбласти или на жените Рпмки.
Дискриминатпрските пбишаи, традиции и стерептипи пстануваат знашајни,
искпристувајќи ги пснпвните регресивни трендпви вп ппщтествптп.
Жените се истп така мнпгу ппппдлпжни на ппвеќекратна дискриминација пд мажите.
И ппкрај фактпт щтп ппвеќекратната дискриминација не е самп тепретски прпблем,
туку е мнпгу реален прпблем, мпменталните закпни на еврппскп и наципналнп нивп
всущнпст не ја признаваат изришнп ппвеќекратната дискриминација. Сп тпа се дпада
дп ппвеќе прпблеми: тещкптија вп дпкажуваоетп на дискриминацијата, ппниски
кпмпензации кпи не пдгпвараат на степенпт на истрпена дискриминација и тещкптија
вп следеоетп и справуваоетп сп институципнализираната ппвеќекратна
дискриминација.
Пвпј прпблем вп ппследниве гпдини е ущте ппакцентиран сп изјавите на видни
владини функципнери и религипзни лидери дека жената треба да ја заземе
традиципналната пптшинета улпга вп семејствптп и ппщтествптп и дека пдбиваоетп на
пваа улпга е една пд главните пришини за растурените бракпви и намаленипт
наталитет вп државата.
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Учествп на жените вп прганите на пдлучуваое

Иакп вп ппследниве гпдини, сп впведуваоетп на квптите и сп измените вп Избпрнипт
закпник вп правец на ппдпбруваое на застапенпста на жените вп пплитишките прпцеси
на државата, беще ппстигнат знашаен напредпк, сепак пвпј прпблем пстанува да биде
актуелен ппради пгранишенпста на рещениетп и недпвплната свеснпст вп негпвата
имплементација.
Сп 3.3% пратенишки, пп избприте вп 1994 гпдина, Македпнија беще на днптп меду
еврппските земји вп пднпс на ушествптп на жените вп пплитиката. Вп 1998 гпдина,
прпцентпт на жени вп Парламентпт беще 6.6%. Нп, преку кампаои и лпбираое за
измени на избпрните закпни и сп впведуваое на квпти и пспбенп сп измените вп
Избпрнипт закпн вп 2006, вп кпј е утврденп дека на секпи три места на кандидатските
листи, еднп треба да му припадне на ппмалку застапенипт ппл, сп мпжнпст Државната
избпрна кпмисија да пдбие да ја признае листата щтп нема да ги задпвплува пвие
критериуми, се дпјде дп резултати сп кпи се згплемува ушествптп на жената вп
пплитишкипт живпт вп Р. Македпнија. Вп 2002 гпдина беще дпнесен нпвипт Избпрен
закпник каде беа впведени квптите и се дпјде дп прпцент пд 18.3% пратенишки. Вп
2006 гпдина прпцентпт на жени вп Парламентпт рапиднп се згплеми дп 30.8% (37
жени), а пп ппследните избпри вп 2014 гпдина, Македпнија е над еврппскипт и
светскипт прпсек сп застапенпста на жените вп Парламентпт сп 33.3% (41 пд 123
пратеници). Пвпј резултат беще ппстигнат пред сè сп пгрпмните наппри на женските
прганизации. Сепак, и ппкрај пвпј напредпк, пстанува прпблематишнп пращаоетп за
тпа кплку жените навистина имаат мпќ на пдлушуваое и кплку е гплемп нивнптп
влијание вп градеоетп на пплитиките вп државата.
И на лпкалните избпри се згплеми ушествптп на жените. Пд друга страна,
незадпвплителнп е ушествптп на жените на градпнашалнишките ппзиции. Пп избприте
пд 1996 и 2009 гпдина немаще ниту една жена градпнашалнишка, а пп избприте вп 2013
гпдина самп вп шетири ппщтини вп Македпнија има жени-градпнашалнишки: вп Кисела
Впда - Скппје, Тетпвп, Градскп и Бпгданци. Истата гпдина беще најмала и разликата
ппмеду мажи и жени кандидати на лпкалните избпри: 323 мажи и 29 жени.
Капацитетпт на некпи лпкални кпмисии за еднакви мпжнпсти е зајакнат, нп нивната
вкупна експертиза и активнпсти пстануваат пгранишени. Сектпрпт за пплитика на
еднакви мпжнпсти вп Министерствптп за труд и спцијална пплитика сè ущте нема
сппдветни ресурси.
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КЛУЧНИ ДПСТИГНУВАОА НА НСРР - СПЖМ


1997 – Иницијативи и ппддрщка за фпрмираое на Пдделениетп за унапредуваое
на рамнпправнпста на пплпвите - денес Сектпр за еднакви мпжнпсти на жените и
мажите;



1999 - Лпбираое за израбптка на Наципнален акциски план за рпдпва
рамнпправнпст;



2002 - Иницијативи и ппддрщка за дпнесуваое на Закпн за избпр на пратеници, сп
шлен 37 кпј наметнува дека на предлпжената листа на кандидати секпј ппл треба
да биде застапен сп најмалку 30%;



2002 - Впсппставуваое на Кпмисиите за еднакви мпжнпсти вп ппщтините на
Република Македпнија;



2005 - Иницијативи и ппддрщка на дпнесуваоетп на Закпнпт за лпкалните избпри
сп шлен кпј наметнува дека барем 30% пд секпј ппл треба да биде застапен вп
првата и втпрата пплпвина на листите;



2006 - Иницијативи и ппддрщка за фпрмираое на Кпмисија за еднакви мпжнпсти
на жените и мажите вп Спбраниетп на Република Македпнија;



2006 - Иницијативи и ппддрщка за дпнесуваое на Избпрнипт закпник, шлен 64, сп
правилп на секпи три ппзиции да има барем еден претставник пд ппмалку
застапенипт ппл;



2007 – Иницијативи и лпбираое за фпрмираое на кппрдинатпри за еднакви
мпжнпсти вп Министерствата;



Иницијативи и лпбираое за дпнесуваое на Закпнпт за еднакви мпжнпсти;



Иницијативи и лпбираое за прпмени вп Закпнпт за семејствп вп пднпс на
семејнптп насилствп;



Иницијативи и лпбираое за ратификација на Кпнвенцијата на Спветпт на Еврппа за
спрешуваое и бпрба прптив насилствптп врз жените и дпмащнптп насилствп.
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ВИЗИЈА И МИСИЈА

Визијата на Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст – СПЖМ е рпдпва рамнпправнпст,
загарантирани женски права, елиминираое на дискриминацијата на жената вп ппщтествптп и
вп семејствптп, развпј и мир.
Мисијата на Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст – СПЖМ е прпмпвираое на
женските права какп шпвекпви права, елиминација на сите фпрми на дискриминацијата на
жените и градеое на ппщтествп сп еднакви мпжнпсти.
Наципналнипт спвет за рпдпва рамнпправнпст ја пстварува свпјата мисија сп креираое нпви
пднпси вп ппщтествптп, згплемувајќи гп ушествптп на жените вп јавнипт живпт и пдлушувашките
прпцеси, преку спрабптка и медусебна ппддрщка, какп и преку застапуваое и прпмпвираое на
женските права, бпрба прптив насилствптп, бпрба прптив злпупптреба и тргпвија сп жени,
прпмпвираое и гарантираое на еднаквите мпжнпсти и ушествп на жените вп сите сфери пд
ппщтественипт живпт, сп пхрабруваое на тплеранцијата и на дијалпгпт, прпмпција и защтита
на мирпт вп регипнпт, на ппгплемптп ушествп на жената вп власта и вп пдлушуваоетп,
ппдпбруваое на спцип-екпнпмската пплпжба на жената и развпј на претприемнищтвптп какп
и придпнес кпн вклушуваое на рпдпвипт кпнцепт вп закпните на Република Македпнија и
приближуваое кпн еврппските стандарди.

Принципи и вреднпсти врз кпи се базира рабптата на НСРР - СПЖМ: рамнпправнпст,
ненасилствп, тплеранција, сплидарнпст, дијалпг и спрабптка, градански активизам,
пдржлив развпј, пдгпвпрнпст, транспарентнпст, мултикултурализам, ппшитуваое и
защтита на шпвекпвите права, партиципативна демпкратија, спцијална правда и
вклушенпст.

8

СТРАТЕШКА РАМКА НА НСРР – СПЖМ 2014 - 2017

1. СТРАТЕШКА ОБЛАСТ:
Институципнален развпј и прганизацискп јакнеое на НСРР
Стратещки цели:









Ефективна, ефикасна и пдржлива прганизација
Транспаретнпст и птшетнпст на прганизацијата и регипналните центри
Развпј на демпкратските прпцеси преку јакнеое на граданскптп ппщтествп
Влијание и ппддрщка за згплемуваоетп и зајакнуваоетп на прганизациските,
институципналните и технишките капацитети на прганизацијата
Зајакнуваое на пдгпвпрнпста на прганизацијата спрема зададените стратещки
ппределби
Згплемуваое на знаеоата , вещтините и сппспбнпстите за стратещкп
размислуваое, ппдгптпвка на апликации, јавнп застапуваое/лпбираое,
ппдпбруваое на финансискптп ракпвпдеое, разбираое на јавнптп-приватнп
партнерствп, мпнитпринг и прпценка сп цел пдржливп, ефективнп и ефикаснп
имплементираое на активнпстите предвидени сп пваа прпграма, какп и на
гпдищната прпграма на прганизацијата
Прпщируваое на брпјпт и квалитетпт на прпдукти и услуги какп резултат пд
зајакнатите капацитети преку пбуки и кпнсултации.

Предвидени активнпсти:












Набавка на кпмпјуери и кпмпјутерска ппрема
Ппдпбруваое на транспарентнпста - се пднесува на пбјавуваое на гпдищните
извещтаи, други инфпрмации ппврзани сп прпграмските активнпсти и
прпмптивни материјали за прганизацијата
Редпвнп ажурираое на веб-страницата и спцијалните мрежи на прганизацијата
Напредна пбука за стратещкп планираое
Напредна пбука за израбптка на прпектни апликации
Напредна пбука за финансиски меначмент и прибираое финансиски средства
Напредна пбука за застапуваое и лпбираое
Ментпрствп (експерт за мпнитпринг и прпценка)
Ппдгптпвка на стратегија за 3 гпдищен перипд
Пценка на прпграмата
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2. СТРАТЕШКА ОБЛАСТ:

Рпдпвп заснпванп насилствп

Стратещки цели:





Превенција на рпдпвп заснпванптп и семејнптп насилствп
Ппдпбрена защтита на жртвите на семејнп насилствп
Згплемуваое на јавната свест за прпблемпт на семејнптп насилствп
Ппдпбруваое на легислативата за спрешуваое на семејнптп насилствп и
защтита на жртвите на семејнп насилствп

Активнпсти:










Трибини за згплемуваое на јавната свест за прпблемпт на рпдпвп заснпванптп
насилствп и семејнптп насилствп
Пбезбедуваое на психп-спцијалнп спветуваое на жените жртви на семејнп
насилствп
Пбезбедуваое на правна ппмпщ на жените жртви на семејнптп насилствп
Кпнтинуирана спрабптка сп релевантните институции: ЦСР, пплиција,
здравствени иституции, пбразпвни институции, невладини прганизации
Гпстуваоа на радип и ТВ емисии сп цел прпмпција на наципналната мпбилна
СПС линија и ппдигнуваое на јавната свест за рпдпвп заснпванптп насилствп
Вклушуваое вп медунарпдната кампаоа „16 дена активизам прптив насилствп
врз жените“, пд 25.11 дп 10.12 секпја гпдина
Застапуваое и лпбираое за ппдпбрени закпнски рещенија за прпблемпт на
рпдпвп заснпванп насилствп, сп реализација на спстанпци сп релевантни
шинители, пдржуваое на тркалезни маси и вмрежуваое сп невладини
прганизации кпи имаат иста цел
Спрпведуваое истражуваоа за спстпјбите сп насилствптп врз жените

Целна група:








Жени жртви на семејнп насилствп
Центри за спцијална рабпта
Пплиција
Здравствени иституции
Пбразпвни институции
Невладини прганизации
Нпсители на пдлуки на лпкалнп и наципналнп нивп.
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3. СТРАТЕШКА ОБЛАСТ:

Екпнпмскп зајакнуваое на жените

Стратещки цели:





Ппдпбруваое на спцип – екпнпмската пплпжба на жените и вклушенпст вп
ппщтественипт живпт вп заедниците
Намалуваое на неврабптенпста и сирпмащтијата кај жените
Зајакнуваое на лишните капацитети на жените за кпнкурентен настап на пазарпт
на трудпт
Развпј на претприемнищтвптп и екпнпмската независнпст на жените

Активнпсти:











Ппттикнуваое на надминуваое на стерептипите и предрасудите за улпгата на
жената, пспбенп руралната жена, вп семејствптп и ппщтествптп, преку
пдржуваое на пбуки и трибини
Згплемуваое на јавната свест за знашајната улпга на руралната жена вп
ппщтествптп
Зајакнуваое на капацитетите на руралните жени за екпнпмски права,
екпнпмски мпжнпсти, развпј на бизнис идеја и бизнис план, развпј на старт ап
кпмпании, мпжнпсти за финансираое, прпграми за самп-врабптуваое
Зајакнуваое на капацитетите на руралните жени за перспнален и
прпфесипнален развпј преку пдржуваое на пбуки и трибини
Зајакнуваое на капацитетите на жените за меначираое на бизнис и маркетинг
стратегија преку пдржуваое на пбуки
Ппддрщка на бизнис жените, преку средби и трибини
Истражуваое за делпвните субјекти вп сппственпст на жени
Прпцена на пплитиките за женскптп претприемащтвп

Целна група:






Неврабптени жени
Жени сп низпк спцип – екпнпмски статус
Рурални жени
Жени претприемашки
Млади жени и девпјки.
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4. СТРАТЕШКА ОБЛАСТ:
Жени, лидерствп и учествп

Стратещки цели:





Згплемуваое на свеснпста на жените и младите за женските пращаоа,
рпдпвите пднпси, шпвекпви/женски права, рпдпвп базирана дискриминација
Јакнеое на женскипт идентитет, мпќ и сампдпверба за превземаое на
индивидуални и групни иницијативи - акции за спздаваое на прпмени преку
јавнп и ппщтественп - пплитишкп ангажираое вп заедницата
Унапредуваое и защтита на шпвекпвите права на жените

Активнпсти:






Реализираое на тркалезни маси за згплемуваое на свеснпста на жените и
младите за женските пращаоа, рпдпвите пднпси, шпвекпви/женски права
Реализираое рабптилници за впсппставуваое на лпкални акциски женски
групи вп руралните ппщтини
Реализираое на пбуки и трибини за рпдпвп базирана дискриминација
Анализа на Еврппската легислатива и медунарпдните дпкументи кпи третираат
рпдпви пращаоа
Застапуваое и лпбираое за приближуваое на нащетп закпнпдавствп кпн
Еврппскптп закпнпдавствп, преку трибини и средби сп релевантни шинители

Целни групи:










Жени и млади пд разлишна етнишка припаднпст, прпфесии, спцијален статус
Преставнишки/ци пд пбразпвни и здравствени институции
Градански прганизации
Пплитишки партии
Синдикати
Нпвинар(к)и,
Претставници на лпкалната власт
Жени - кандидатки за градпнашалнишки, спветнишки, парламентарки
Други преставници пд релевантни институции и структури пд урбани и рурални
лпкални заедници на Р. Македпнија.
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5. СТРАТЕШКА ОБЛАСТ:
Изградба на мирпт вп заедницата

Стратещки цели:





Прпмпцијата на култура на мир и ненасилствп вп ппглед на медушпвешки и
медуетнишки пднпси
Прпмпција на вреднпстите на демпкратијата, дијалпгпт и тплеранцијата
Прпмпвираое и пптикнуваое на граданскипт активизам какп битен шинител и
вреднпст на демпкратијата, ппщтественипт развпј и пдржливипт мир
Имплементација на резплуцијата 1325 вп РМ

Активнпсти:






Јавни расправи и дебати сп цел иницираое и ппддрщка на мирпвни
иницијативи и активнпсти вп заедниците
Пбуки сп цел градеое на капацитетите на лпкалните прганизации кпи рабптат
на прпмпција на мирпт вп заедниците
Имплементираое на кампаои за ппдигнуваое на јавната свест за знашеоетп на
културата на мирпт и ненасилствптп
Спздаваое на сигурен заеднишки прпстпр на интеракција за разлишнпстите,
преку реализираое на лпкални акции
Примена на кпхерентни лпкални мпдели на медуетнишка спрабптка

Целни групи:








Жени и млади пд разлишни структури, впзрасти и наципналнпсти
Прпсветни и здравствени рабптнишки/ци
Преставнишки/ци пд лпкалната власт и администрација
Преставнишки /ци пд пплитишките партии
Среднпщкплци
Студент(к)и
Неврабптени жени/ млади пд урбани и рурални средини.
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6. СТРАТЕШКА ОБЛАСТ:
Мпбилни и хумани
Стратещки цели:




Придпнес вп ппщтествптп сп вклушуваое на маргинализирани групи вп
ппщтествените текпви
Ппмагаое и ппддрщка на ранливи категприи лица
Згплемена јавна свест за ппщтествената пдгпвпрнпст и филантрппија

Активнпсти:








Велигденски хепенинг пред Спбпрнипт храм вп Скппје сп прибираое на
средства за хуманитарни цели
Пдбележуваое на Нпва гпдина сп децата пд Дпмпт за деца без рпдители и
рпдителска грижа „11 Пктпмври“ вп Скппје
Пдбележуваое на заврщуваоетп на среднптп пбразпвание на деца пд Дпмпт за
деца без рпдители и рпдителска грижа „11 Пктпмври“ вп Скппје
Пдбележуваое на Денпт на мајката
Пдбележуваое на Денпт на таткптп
Ппсета на старите лица пд Дпмпт за стари лица „Мајка Тереза“ за верскипт
празник Василица
Хуманитарна ппмпщ за центарпт за бездпмници „Мпмин пптпк“

Целни групи:






Маргинализирани групи
Жени и млади пд разлишни структури, впзрасти и наципналнпсти
Неврабптени жени/млади пд урбани и рурални средини
Стари лица
Деца без рпдителска грижа
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Стратещките цели ќе бидат реализирани вп партнерствп сп:










Други градански прганизации и мрежи
Единици на лпкалната сампуправа (ппщтини)
Министерствп за труд и спцијална пплитика
Сектпр за еднакви мпжнпсти вп МТСП
Министерствп за Пбразпвание и наука
Министерствп за внатрещни рабпти
Црвен крст на град Скппје
Релевантни дпмащни и медунарпдни институции и прганизации
Медиуми
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