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РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2011 година
I. „Живот без насилство –право на секоја жена-2“
Организација на жените на општина Свети Николе оваа година по втор пат реализира
активности од областа на заштита од семејно насилство во рамките на проектот Живот
без насилство – право на секоја жена-2 финансиски поддржан од UNIFEM - Агенција
на ООН. Проектните активности беа реализирани во период од 1 Април до 30 Ноември
2011 година во општините Свети Николе и Лозово. Овој проект е продолжение на
проектот кој го реализиравме во 2010 година.
Цел на проектот беше пружање на бесплатна правна и психосоцијална помош на жени
жртви на семејно насилство како и подигање на свеста кај населението од овие две
општини за проблемот семејно насилство и можностите за заштита од него. Помошта
која ја добиваа жртвите во Канцаларијата за бесплатна правна помош која функционира
во рамките на Организацијата на жените беше преку разни форми и тоа преку пишување
на тужби, жалби и др. писмени поднесоци и пружање на дирекна помош на жртвите
преку плаќање на судските и административните трошоци за поднесување на писмените
поднесоци во основните судови.
Со проектот беа опфатени следните проектни активности:
 пружање на бесплатна правна и психосоцијална помош за жени жртви на семејно
насилство од општина Свети Николе и општина Лозово.
Во периодот од април до ноември, односно во периодот на траење на проектните
активности во Канцеларијата за бесплатна правна помош во рамките на Организација на
жените се поднесени и подмирени судски трошоци за 8 жртви на семејно насилство.
Покрај ова, жртвите во Канцеларијат добиваа и бесплатна психосоцијална помош за
справување со последиците од семејно насилство
 5 едукативни работилници на тема Законска регулатива а заштита од семејно
насилство и давање на бесплатна правна помош
Во периодот октомври/ноември 2011 година беа оддржани четири работилници за
жените од селата Пеширово и Долно Ѓуѓанци од општина Свети Николе и Дорфулија и
Милино од општина Лозово и една едукативна работилница за жените ромки од општина
Свети Николе. Преку едукативните работилници, жените од селата се запознаа со
законската регулатива преку која се обезбедува соодветна заштита на жртвите од
семејно насилство и санкциите за сторителите, како и за можноста за добивање на
бесплатна правна помош која ја пружа канцеларијата во рамки на Организација на
жените на општина Свети Николе. Работилниците беа водени од стручно лице, а на
истите покрај предвидените теми за кои се зборуваша беа дистрибуирани и
информативни флаери со цел зголемување на свеста кај жените за достапноста на
бесплатните правни услуги и запознавање со законската регулатива преку која се
обезбедува соодветна заштита на жртви на семејно насилство.
 Еднодневна средба/работилница со преставници од 7 НВО членки на
Национална мрежа за борба против семејно насилство
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Во рамки на проектот се реализира еднодневна работилница за преставнички од
невладини организации – членки на националната мрежа за борба против семејно
насилство. Во рамки на работилницата беше презентиран Кодексот за прием на жртви
на семејно насилство на локално ниво. Овој Кодекс беше изработен минатата година од
преставници од релевантни институции од општина Свети Николе кои го третираат
проблемот на семејно насилство, а беше презентиран на работилницата со цел другите
НВО да се запознаат со добра практика на локално ниво.
 Средби со членовите на Локалното координативно тело за превенција од
семејно насилство
Во периодот од април до ноември 2011 година, во рамките на проектот се реализираа и
две средби со претставниците на Локалното координативно тело за превенција од
семејно насилство. Членови во ова координативно тело се: претставници од
обвинителство, здравство, образование, локална самоуправа, полиција, центар за
социјална работа и основниот суд од Свети Николе. На овие средби се разменија
релевантни податоци за жртвите од семејно насилство и како да се подобри нивната
положба, информации со кои потешкотии се среќаваат во текот на работењето и како да
се надминат, како и како подобро да се одвива координацијата помеѓу овие институции
со цел подобра заштита на жртвите од семејно насилство.
II. Бесплатна компјутерска едукација на млади невработени лица од
Општина Свети Николе“
Организација на жените на општина Свети Николе во период од 01.04.2011 до
31.12.2011 година реализира проектни активности од проектот „Бесплатна
компјутерска едукација на млади невработени лица од Општина Свети Николе“.
Проектот финансиски беше поддржан од Генералниот Секретаријат при Владата на
Република Македонија.
Целта на проектот е обука на млади невработени лица од општина Свети Николе, за
работа со компјутери и интернет комуникација. Со обуката беа опфатени 120 млади
невработени лица на возраст од 18-35 години од општина Свети Николе, односно од
селата Ерџелија, Црнилиште, Амзибегово, Горобинци и градот Свети Николе.
Споменатите 120 невработени млади лица (директни учесници на курсевите) стекнаа
знаења за работа со: Windows и Microsoft Word, Microsoft Excel и Microsoft Power Point и
Основи на интернетот. Обуките ги спроведоа стручни лица дипл.Електро инжинер
Александар Богатинов и дипл.инжинер по математика Билјана Димова со добиен
сертификат за напредно познавање на ИКТ. Преку овие активности се поттикна и
зголеми примената на ИКТ, користењето на интернетот и се помогна да се намали јазот
меѓу оние кои имаат пристап до информации и знаат како да ги користат и оние што ја
немаат таа можност.
Овие млади луѓе стекнатото знаење ќе го пренесат на минимум 120 лица (индиректни
корисници) од нивната околина (членови на нивните фамилии или пријатели), со тоа
проектните активности индиректно ќе влијаат врз зголемување на знаењето (од ИКТ) на
поголем број луѓе. Со спроведување на овие активности и од покажаниот интерес за
посетување на обуките од страна на младите се гледа потребата за континуирано
спроведување на вакви активности. Младите од руралните средини на општина Свети
Николе поради ограничените можности за неформална едукација од оваа област
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ваквите обуки ги гледаат како единствена можност за стекнување и примена на
стекнатите знаења од областа на Информациско-комуникациската технологија.
По завршувањето на обуката на сите учесници им беа доделени сертификати за
успешно посетена обука како и едукативни прирачници за обработените теми.
III.

“Различни бои една игра - со спорт против расизам и дискриминација 2“

Организација на жените на општина Свети Николе во партнерство со Центар за развој
и едукација од Свилајнац-Србија, Независно здружение на млади од ЛепоглаваХрватска, Словенска Филантропија од Љубљана-Словенија, Младински центар од
Херцег Нови-Црна Гора, Друштвото на Словенците во Р.Српска „Триглав“ од Бања
Лука-Босна и Херцеговина и Граѓаните во акција од Приштина-Косово го
реализираа интернационалниот проект “Различни бои една игра - со спорт против
расизам и дискриминација 2“. Проектот беше реализиран во период од 01/04/2011 до
01/06/2011 година, а финансиски беше подржан од Европска Младинска Фондација
при Советот на Европа.
Цел на проектот е придонес во надминување на предрасудите и стереотипите на
спортските терени.
Проектните активности започнаа со награден конкурс за литературни и ликовни
творби на тема „Различни бои една игра, со спорт против расизам и дискриминација“ кој
беше објавен во сите седум партнерски градови и беше наменет за млади од 13 до 18
години од основните и средните училиштата од овие градови. За првите три места и од
литературниот и од ликовниот конкурс беа доделени парични награди во висина од 100,
70 и 50 евра. Од наградените творби се подготви и испечати каталог кој потоа беше
дистрибуиран во текот на караванот. 8 волонтери на Организација на жените на
општина Свети Николе на 26 Април од Свети Николе тргнаа на патувачки караван кој
продолжи низ градовите на партнерските организации се до 5 Мај. Во рамките на
караванот се реализираа низа на активности. Се одигра перформанс кој беше подготвен
и изведен од волонтерите од Организација на жените на општина Свети Николе, се
делеа флаери и каталози, се организира ликовна изложба со сите пристигнати ликовни
творби на конкурсот и се одржа литературно читање на трите наградени творби.
Во Бања Лука, Босна и Херцеговина се одржа завршната манифестација на која
учествуваа по двајца волонтери од сите партнерски организации. Овде покрај другите
активности се одигра фудбалски натпревар со мешани тимови по пол, возраст и
националност и се одржа заедничка интеркултурна вечер на која учесниците ги
презентираа своите држави, градови и организациите и се запознаа со останатите земји
учеснички вкусувајќи разна традиционална храна и пијалоци. За текот и програмата на
караванот, беа информирани сите амбасадори на Македонија во земјите учеснички,
претставници на локалните самоуправи, здруженија на Македонци во тие земји, локални
училишта и др.
Проектните активности беа заокружени со ретроспектива-презентацијата на
реализираните активности во текот на патувачкиот караван во Домот на културата
„Крсте Мисирков“ во Свети Николе. Оваа, како и дел од останатите активности беа
медиумски покриени од локалните медиуми со што за проектот имаше можност да се
запознае и пошироката јавност.
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IV.

“Заедно кон поквалитетен живот”

Организацијата на жените на општина Свети Николе од 01. 07 до 31.12.2011 година го
реализира проектот „Заедно кон поквалитетен живот” финансиски поддржан од
Шведската Фондација Kvinna Till Kvinna. Цел на проектот е зајакнување на
самодовербата за полесно надминување на последиците од болеста кај жените
лекувани од малигни заболувања преку давање на соодветна стручна и психосоцијална
поддршка.
Со проектот беа офатени жени заболени и лекувани од малигни заболувања на
репродуктивните органи, како и членовите на нивните семејства.
Во рамките на проектот се реализирани следните активности:
 6 работилници за жените лекувани од малигни заболувања
Во периодот од 1 јули до 31 декември се одржаа шест едукативни работилници за
жените од групата за самопомош која функционира во рамките на Организација на
жените на општина Свети Николе. Работилниците беа водени од лекар и психолог, а се
обработуваа теми корисни за жените за полесно надминување на проблемите со кои се
соочуваат за време на болеста и пост оперативниот период.
 8 индивидуални средби со новозаболени жени
Индивидуалните средби се остварени со жени новозаболени од малигни заболувања.
Целта на овие средби беше да се надминат непријатностите кај жените кои ги носи
болеста и да се охрабрат лекуваните жени полесно да ги совладаат психолошките
проблеми кои се јавуваат после оперативното лекување.
 9 средби и индивидуална работа со членови на семејствата на заболени од
малигни заболувања
Индивидуални средби беа остварени и со членови на семејствата на новозаболени жени
од малигни заболувања. На овие средби членовите имаа можност отворено да
поразговараат за проблемите со кои се соочуваат, полесно да го надминат стресот и
стравот и да ја зголемат својата самодоверба и верба, а со тоа и да им ја пружат својата
поддршка на најблиските кои се соочуваат со болеста.
 Локална кампања во рамките на Октомври – месец за борба против рак на
дојка
Во рамките на активноста одбележување на месецот Октомври – месец за борба против
рак на дојка, волонтерки на Организација на жените на граѓаните на Свети Николе им
поделија розови машнички и информативни флаери. Целта на оваа активност беше да
се поттикнат жените да прават редовни мамографски прегледи, како и споделување на
информацијата дека во Здравствениот дом др.Ѓорѓи Гаврилски во Свети Николе од
месец Април 2011 година е во функција новиот Мамографски апарат и се прават
мамографски прегледи.
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 Средба со жени лекувани од малигни заболувања од Здружението Борка – за
секој нов ден од Скопје
Во месец Декември остварена е заедничка средба на жени заболени од малигни
заболувања членки на здружението “Борка – за секој нов ден” од Скопје, Велес и
Струмица со жените членки на организацијата. Во рамките на оваа средба реализирани
се две работилници на тема - Стрес и релаксација – водени од страна на психолог и
лекар.
 Набавка на ортопедски помагала
Како дополнителни активности во рамките на проектот за 20 лекуваните жени од рак на
дојка беа набавени ортопедски помагала (специјални градници, протези, перики,
специјални марами и перничиња и др.).
 Водич за лекување рак на дојка и Психолошки прирачик
Поради евидентираната потреба, исто така беа допечатени и дистрибуирани 250
примероци од Водич за лекување рак на дојка и 250 примероци од Психолошки
прирачник за малигни заболувања, подготвени од страна на Организација на жените на
општина Свети Николе.
V. Меѓународна Младинска Волонтерска Школа
Организацијата на жените на општина Свети Николе во периодот јули/септември 2011
година го реализираше проектот „Меѓународна младинска волонтерска школа“ кој
финансиски беше поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски држави во
Република Македонија. Одговорна за реализација на школата беше граѓанската
организација Словенска Филантропија, односно Центарот за промоција на
волонтерската работа од Љубљана.
Цел на проектот беше волонтерите учесници на школата преку едукација да научат
како да ја преземаат улогата на промотори и организатори на волонтерска работа
помеѓу младите во нивните средина.
Меѓународната Младинска Волонтерска Школа се реализираше од 4 до 14 Август 2011
година во Чатеж, Словенија. Учесници беа млади волонтери (на возраст од 15 до 18
години) од шест балкански земји: Македонија, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина,
Косово и Албанија. Меѓу нив од Свети Николе беа 5 волонтери од Организација на
жените на општина Свети Николе предводени од менторот Александар Богатинов.
На оваа младинска волонтерска школа, волонтерите научија како да ја преземат улогата
на промотори и организатори на волонтерската работа помеѓу младите во нивната
средина и разменија различни искуства за нивната досегашна волонтерска работа.
Истовремено, научија едни од други повеќе за своите култури и надминаа многу
стереотипи. Сите волонтери преку работилниците, културно-уметничките активности,
спортските и рекреативни активности и социјалните игри, заеднички креираа
меѓународна мрежа на млади волонтери создавајќи простор за идна соработка.
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Теми на претпладневните работилници беа „Волонтерската работа во денешнината“,
„Организација и менаџмент на волонтерската работа“, „Промоција на волонтерството и
соработка со медиумите“. Богати дискусии беа развивани на следниве теми: „Што јас
правам како волонтер и што прават волонтерите во моето училиште“, „Јас како
волонтер, моите добри искуства, лоши искуства и што добив од тоа“, „Мотивација за
волонтерската работа“, „Што треба да направиме кога ќе се вратиме дома“ и
„Планирање на идни активности“.
Во попладневните часови учесниците на школата имаа разновидни активности: спортски
активности, креативни работилници и играа различни друштвени игри. Тие работеа во
групи на различни предлог-проекти и ја преставуваа нивната волонтерска работа.
Благодарение на организаторите на школата учесниците имаа неповторлива шанса да
учествуваат во волонтерска акција на NBA Cares “Make a difference Day” ни помалку ни
повеќе туку со вистински НБА ѕвезди. Имено, волонтерите, уште еднаш ја покажаа
нивната хуманост на дело во волонтерската акција во Основното Училиште „Ливада“ во
Љубљана, заедно со НБА легенди од поранешните југословенски простори, како и
актуелни НБА тренери. Заедно со нив ги бојадисаа ѕидовите, игралиштата, поставија
нови клупи, засадија дрва во училиштето. На кошаркарите им дадоа подршка и во
спортската сала Тиволи во Љубљана каде што верно навиваа на ревијалните
натпревари. Двајца од волонтерите се покажаа како успешни идни кошаркари и добија
награда за тоа. Како награда за успешната работа, добија слободно попладне во
рекреативниот центар во Доленска Топлица.
Од десетдневната Меѓународна Младинска Волонтерска Школа нашите волонтери се
вратија поискусни и со повеќе знаење за вредноста на нивната волонтерска работа. Се
запознаа со други волонтерски искуства, научија како полесно да се справуваат со
потенцијалните потешкотии кои што ни ги носи самата волонтерска работа, се со цел
подобро да им помагаме на луѓето околу нас без разлика на возраста, полот,
националноста и верата. Се стекнаа со знаења како да го најдат местото каде што
припаѓаат и нивната комуникација и мотивација ја подигнаа на повисоко ниво и секако
достојно ја промовираа нашата Македонија.

VI.

”Жените во изградба на безбедна иднина во Република Македонија преку
спроведување на резолуцијата 1325”

Организација на жените на општина Свети Николе во соработка со партнер
организациите: Ауреола – Струга, Доверба – Куманово и Здружeние на албанската
жена – Кичево од 12 Октомври 2011 година отпочна со реализирање на проектот
”Жените во изградба на безбедна иднина во Република Македонија преку
спроведување на резолуцијата 1325” финансиски поддржан од UN WOMEN.
Проектните активности ќе се реализираат до 11.10.2012 година. Цел на проектот е
подигање на свеста за поддршка и активно учество на жените во градењето на мирот,
зајакнување на безбедноста, меѓуетничкиот дијалог преку имплементација на
Резолуцијата 1325.
Целна група: Претставници на полицијата, подрачните единици на Министерството за
одбрана и Министерството за правда, Локалната самоуправа-Секторот за социјални и
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правни работи, единиците за локален економски развој, финансии, буџет и развој,
даноци и правни услуги. Исто така, ќе бидат и претставници од комисиите кои постојат
како дел од советите на единиците на локалната самоуправа, Комисијата за јавни
работи, Комисијата за родова еднаквост, Комисијата за финансии и LER, Комисијата за
евро-интеграции, Комисијата за прашања за верификација на избори и именувања,
Комисијата за меѓуетнички односи, претставници на локалните медиуми, невладини
организации и обични жени кои не се членови на НВО.
Во рамките на проектот е предвидено да се реализираат следниве активности во
општините Куманово, Струга и Кичево:
 Проценка на улогата на жените во промоција на меѓуетнички дијалог за развој
на локалната политика
- Креирање на анкетни прашалници
- Спроведување на анкетно истражување во општините Струга, Кичево и Куманово
- Анализа на резултатите од истражувањето - Печатење на резултатите од анкетното
истражување вклучувајќи и препораки за институциите
 Обуки
- Анализа на наодите и развивање на програми
- Организирање на обуки во општините Струга, Кичево и Куманово
- Печатење на едукативен материјал за обуките и промотивен материјал (флаери)
- Одржување на состанок со претставниците на министерствата за одбрана, внатрешни
работи, финансии и правда со цел презентирање на резултатите од анкетното
истражување и развивање на материјали како ресурс за во иднина
 Форуми во заедницата
- Анализа на наодите и дефинирање на прашањата за форумите
- Одржување на форуми во општините Струга, Кичево и Куманово
- Медиумско презентирање

VII. „Подобрување на меѓуетничкиот дијалог и соработка”
Организација на жените на општина Свети Николе во партнерство со НВО „Deside“ од
Скопје, а во соработка со НВО „Ауреола” – Струга, „Здружение на албанската жена” –
Кичево и ЗГ „Беса 2003” - Куманово, во период од 04 Ноември до 15 Декември 2011
година, реализираше активности во рамки на проектот „Подобрување на
меѓуетничкиот дијалог и соработка” спроведен од страна на агенциите на
Обединетите нации, а поддржан од Владата на Шпанија преку Фондот за постигнување
на Милениумските развојни цели. Проектот финансиски е поддржан од UNDP–Агенција
на ОН канцаларија во Скопје, Р.Македонија.
Цел на проектот беше унапредување на односите меѓу заедниците и помагање при
воспоставување на дијалог околу прашањата од заеднички интерес меѓу заедниците во
општината. Активностите се состоеа од одржување на тридневни форуми и тридневни
работилници во општините Струга, Кичево и Куманово.
Тема на Форумите беше „Планирање на локалниот развој за подобрување на
меѓуетничкиот дијалог и социјална кохезија” и истите овозможија дефинирање на
локалните приоритети околу заедничките прашања на заедницита.
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Тема на работилниците беше „Креирање на Стратешки план за локален развој”, а
овозможи дефинирање на стратешки и развојни цели кои се од заеднички интерес за
заедниците во општината, како и изготвување на нацрт стратешки план за локален
развој.
Во активностите беа вклучени релевантни засегнати страни (локалната самоуправа,
Комисијата за односи меѓу заедниците (КОМЗ), медиумите, граѓанското општество,
бизнис лидери, претставници од Секторот за урбанизам при општината и Секторот за
економски развој, представници од канцеларија на Народниот правобранител,
Агенцијата за малцински права, представниците на подрачните канцеларии на
Министерство за животната средина и министерство за локалната самоуправа,
Локалниот Сојуз на стопански комори), Невладините организации и др. Како резултат од
овие активности беа креирани Нацрт Стратегија за Локален развој на Општина Струга
2012-2016 година, Нацрт Стратегија за Локален развој за Општина Кичево 2012-2016
година, како и Нацрт Стратегија за Локален развој за општина Куманово 2012 – 2016.

VIII.

11-тата Европска ФАРЕ фудбалска недела

Организацијата на жените на општина Свети Николе, во текот на месец октормври по 10
пат,
го
реализираше
проектот
„Со
спорт
против
расизам
и
дискриминација“ финансиски подржан од ФАРЕ програмата.
Во рамките на проектот од 14 до 16 Октомври 2011 се организира меѓународен турнир
во мал фудбал, со што Организацијата се вклучи во одбележувањето на 11-тата
Европска ФАРЕ фудбалска недела. На турнирот учествуваа екипи од три основни
училишта од општина Свети Николе, ООУ „Гоце Делчев" и ООУ „Кирил и Методиј" од
градот и ООУ „Даме Груев" од село Ерџелија, како и ученици од ОУ „Бата Булич" од
Петровец на Млави од Р.Србија.
Тимовите беа составени од играчи од различен пол, различна етничка припадност на
возраст од 13 до 15 години од Македонија и Србија. Турнирот се одржа во спортската
сала „Цар Самоил“ во Свети Николе и беше посетен од околу 200 посетители.
Секој посетител пред почетокот на турнирот доби македонско знаменце и знаменце со
логото на ФАРЕ. Учесниците и публиката беа поздравени од страна на проектниот
координатор Рахела С. Манева која на присутните од Брисел ја пренесе пораката “Ние
сме фудбалски луге”. Турнирот беше свечено отворен од страна на претседателката на
Организацијата на жените на општина Свети Николе, г-ѓа Вера Златева.
На најдобрите учесници им беа доделени дипломи за најдобар играч, најдобриот тим,
најдобар стрелец, најдобар машки и женски голгетер и фер-плеј тим и играч. Победник
на турнирот оваа година беше гостинската екипа од Република Србија.
По покана на Македонскиот центар за култура и развој Гордана Ѓоргиева членка на
организацијата зеде учество на прес-конференција која се одржа на 20 Октомври во
Скопје, каде ги претстави ФАРЕ проектните активности на Организацијата на жените на
Општина Свети Николе за 2011 година.
IX.

“Да излеземе заедно од мракот на семејното насилство”
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Во рамки на 16 дена кампања за борба против семејното насилство на 02 Декември
2011 година со почеток во 12.30 часот во просториите на Славјанскиот Универзитет, во
Свети Николе се одржа панел дискусија на тема „Да излеземе заедно од мракот на
семејното насилство”. Оваа активност беше организирана од страна на
Организацијата на жените на општина Свети Николе со финансиска подршка од УНФПА
– Агенција на ООН.
На панел дискусијата присуствуваа 38 лица, членови на локалните координативни тела
за борба против семејно насилство-претставници од релевантните институции (Центар
за социјална работа, Полиција, Здравство, Образование, Локална самоуправа) и НВО
секторот од пет општини од Македонија: Свети Николе, Штип, Пробиштип, Кочани и
Виница. Исто така на панел дискусијата присутни беа и две преставнички од
Националната мрежа против насилството врз жените и семејното насилство-чија членка
е и Организација на жените на општина Свети Николе. По поздравниот говор од страна
на организаторите, беше презентирана скратената верзија на Кодексот за прием на
жртви на семејно насилство по што следеше дискусија во однос на постапувањето по
Кодексот од страна на релевантните субјекти во петте општини. На панелот беше
разговарано за соработката меѓу институциите и невладиниот сектор како и за методите
за подобрување на заштитата на жртвите на семејно насилство, континуирано работење
на превентивата, а исто така беа и изложени статистички податоци за пријавени случаи
на насилство и семејно насилство во тековната година и разменување на искуства од
страна на инволвираните страни оваа област.
Х. „Јакнење на капацитетите на Националната мрежа за борба против насилството
врз жените и семејното насилство”
Организација на жените на општина Свети Николе како членка на Националната мрежа
за борба против насилството врз жените и семејното насилство од 19 до 21 октомври
2011 година организираше семинар. Оваа активност финансиски беше поддржана од UN
WOMEN. Семинарот се реализираше во Велес, а на истиот присуствуваа членови од
националната мрежа. Семинарот беше на тема Застапување и лобирање за
унапредување на политиките и институционалниот одговор на родово базирано
насилство, а беше воден од тројца интернационални експерти од оваа област. Во
првиот дел од семинарот се даде акцент на развивање комуникациски вештини,
застапување и лобирање и разликата помеѓу овие два процеси, три главни причини
зошто граѓанските организации треба да влијаат на институционалните политики и
примери за два различни пристапи на застапување. Во вториот дел од семинарот беше
презентирана Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против
насилството врз жените и семејното насилство и беа пренесени искуства од
интернационални женски движења (Европско женско лоби и мрежата Жените против
насилството).
Потоа
учесниците
секој
индивидуално
консолидира
лобирачки/застапувачки цели како членки на мрежата и потоа заедничка цел на
Мрежата. Понатаму следуваа презентации за лобирање пред тела на Обединетите
Нации, лобирање пред интернационални тела и лобирање на национално ниво. Во
понатамошниот тек се обработија „Заборавените форми“ на насилство врз жените и
интеграцијата на родовата димензија во националните политики, дефинирање на драфт
заедничка цел за лобирање/застапување на Мрежата за 2012 година. Во третиот дел од
семинарот се презентираше Анализа на националната легислатива и идентификување
на основните области кои треба да се усогласат со CAHVIO, НВО–партнери во
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меѓуресорската соработка за ефективна заштита на жените – жртви и Граѓанските
организации и нивните политики на работа во областа на насилството врз жената (Изработка на основни тези за лобирање и застапување преку Мрежата).
XI. „Заедно сме посилни да го спречиме семејното насилство 2“
Во периодот од мај 2010 до септември 2011 година Организација на жените на општина
Свети Николе, го реализираше проектот „Заедно сме посилни да го спречиме
семејното насилство 2“. Проектот финансиски беше подржан од UNFPA, агенција на
ООН во Скопје, Македонија. Целта на проектот е зајакнување на веќе постоечките
модели на соработка помеѓу релевантните институции кои го третираат семејното
насилство, континуирано функционирање на Локалните Координативни Тела за
превенција од семејно насилство и нивно формализирање на локално ниво.
Во рамките на овој проект се реализираа следниве активности:
 Подготвителна средба на локалните координатори во проектот од Општините
Свети Николе, Штип, Пробиштип и Кочани
На 13 мај 2010 година во Свети Николе се одржа подготвителна средба на која
присуствуваа локалните координатори од партнерските организации: “ЕХО”-Штип,
“Еднакви за сите”- Кочани и “Здружение на социјални работници”- Пробиштип како
имплементатори на проектот. На средбата на координаторите детално им беа
презентирани предвидените активности во проектот, временската рамка за реализација
на истите, како и нивните задолженија и обврски и активностите кои треба да ги
организираат и реализираат во рамките на нивните општини.
 Одржување по 10 средби со членовите на локалните координативни тела во
Свети Николе, Штип, Кочани и Пробиштип
Во рамките на проектните активности во сите четири партнерски општини се одржаа по
10 средби со членовите на Локалните координативни тела од нивните општини, а чии
членови се претставници од релевантните институции кои работат на полето на
превенција од семејно насилство. На овие состаноци присутните се запознаа со
предвидените проектни активности, временската рамка за реализирање на активностите
и обврските кои ги имаат членовите на локалното координативно тело (ЛКТ) во рамките
на проектот, беа договорени термини за одржување на предвидените семинари за
изработка на планови за активности и нивна имплементација. На состаноците исто така
се разгледуваа пооделни случаеви на жртви од семејно насилство, се презентираа
најновите податоци за бројот на евидентирани случаи на семејно насилство во секоја
институција поодлено и произлезе идејата за поднесување на барања до Советите на
партнерските општини за официјализирање на локалните координативни тела во секоја
од општините. Во текот на средбите редовно се договараа и начините на активноста која
се реализираше во училиштата – едукација на младите за превенција од семејно
насилство, се подготвија едукативни материјали и распоред на едукативните предавања
и кој претставник, кога и каде ќе има свое предавање. Сите произлезени материјали од
Свети Николе беа унифицирани и за едукациите во останатите 3 општини Штип,
Пробиштип и Кочани.
 Одржување на два дводневни семинари за подготовка на акциони планови за
работа на Локалните координативни тела во 4 општини
Првиот семинар се одржа на 2 и 3 јули 2010 во Пробиштип и учествуваа вкупно 26 лица,
претставници од релевантните институции – центар за социјална работа, полиција,
здравство, судство, образование, основно јавно обвинителство, НВО, македонска
православна црква од Општините Свети Николе, Штип, Пробиштип и Кочани.
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Целта на семинарот беше креирање на акциони планови за борба против семејното
насилство од страна на членовите на Локалните координативни тела.
Вториот семинар на тема Изработка на планови на активности на Локалните
координативни тела за превенција од семејно насилство и нивна имплементација се
одржа во Штип на 27 и 28 септември 2010 година. На овој семинар учествуваа вкупно 22
учесници, членови на Локалните координативни тела од Свети Николе, Штип,
Пробиштип и Кочани. Како заклучоци од овие семинари покрај изготвените акциони
планови произлезе и дека во рамки на социјалната заштита е потребно да се формираат
специјализирани тимови за работа со деца жртви на злоупотреба, кои добро ја
познаваат детската и развојната психологија и кои ќе бидат обучени за работа со оваа
категорија. Со функционирањето на ЛКТ на локално ниво ќе има детален преглед на
структурата на жртвите на семејно насилство, при што секое ЛКТ во зависност од
возраста и потребите на жртвите ќе изготвува и соодветни програми за превенција и
третман, од овде произлезе и потребата од верификување на ЛКТ на советите на
Општините, а потоа и регионално вмрежување на ЛКТ. Со вмрежувањето на ЛКТ на
регионално ниво ќе се изготви и оперативен план за постапување на ЛКТ и РКТ. Исто
така беше истакната и потребата за постојаната едукација на професионалните кадри
кои работат со жртвите на семејно насилство, отварање на центри за бесплатна правна
помош, иницијативи за измени во законите, отварање центри за работа со сторителите
на семејно насилство, усогласување на кривичниот и законот за семејство заради
успешна имплементација, да се стави јасна граница на тоа која институција до каде има
надлежности како и да се добијат точни податоци за бројот, видот и причините за
семејното насилство, заради изготвување на конкретни програми за конкретни целни
групи кои ќе допринесат за намалување на оваа појава.
Заради успешна имплементација на програмите и акционите планови на Локалните
координативни тела потребно е истите да бидат мониторирани во текот на нивното
спроведување и да се изврши евалуација по нивното завршување.
 Поднесување на Барање за формализирање на Локални координативни тела
во општините Свети Николе, Штип, Пробиштип и Кочани до Советот на
општините
Согласно детектираната потреба за постоење на Локални координативни тела во секоја
општина, изготвената годишна програма и акционен план за работа и активности на
секое Локално координативно тело, од страна на локалните координатори во четирите
општини беа изработени Барања за формализирање на Локалните координативни тела.
Барањата потоа беа доставени до Советите на секоја од општините. Во општина
Пробиштип, Барањето од страна на членовите на локалното координативно тело
поткрепено со Годишна програма и Акционен план беше поднесено до Советот на
општината на 25.10 2010 година, а Решението за официјализирање на ЛКТ е донесено
на седница на Советот на општина Пробиштип одржана на 05.11.2010 година. Во
останатите три општини до крајот на 2011 година барањата не беа ставени на дневен
ред на Советите на општините Свети Николе, Штип и Кочани.
 Едукација на учениците во училиштата во општините Свети Николе, Штип,
Пробиштип и Кочани
Во рамките на оваа активност потпишани се меморандуми за соработка помеѓу
Организација на жените на општина Свети Николе и СОУ “Кочо Рацин” - Свети Николе,
“ЕХО” и СОУ “Гимназија Славчо Стојменски”-Штип, “Еднакви за сите” и СОУ “Ѓошо
Викентиев”-Кочани и “Здружение на социјални работници” и СОУ ”Наум Наумовски Организација на жените на општина Свети Николе
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Борче”-Пробиштип. Цел на оваа активност беше едукативни предавања за младата
популација од областа на семејното насилство. На класниот час во секоја од
паралелките по еден од членовите на ЛКТ вршеа едукација на учениците за видовите на
семејно насилство, препознавањето на семејното насилство, последиците кај младите
луѓе од непријавувањето на истото, каде можат да се обратат за помош и мерките на
заштита кои им се достапни на жртвите на семејно насилство. Едукацијата беше
вршена од страна на членовите на ЛКТ - Основното јавно обвинителство, Полициската
станица и Центарот за социјална работа. Учениците покажаа интерес за темата, сметаа
дека овие предавања се потребни и корисни и изразија желба за учество на предавања
и од други теми од кои се засегнати младите луѓе. Преку оваа едукација беа опфатени
2950 ученици од четирите општини.
За реализација на оваа активност од страна на работниот тим на Организација на
жените на Општина Свети Николе беше подготвен едукативен материјал /содржина, која
што беше доставена до партнер организациите во Штип, Пробиштип и Кочани, заради
унифицираност на предавањата на средношколската младина во секоја општина.
 16 дена активизам за борба против семејното насилство
По повод одбележувањето на 16 дена активизам за борба против семејното насилство
во секоја од општините беа организирани по 1 трибина за претставници од институциите
и по 1 радио емисија на локалните радија. Овие активности беа реализирани со цел да
се подигне соработката меѓу институциите, како и свеста кај пошироката јавност за
проблемот на семејното насилство, негово препознавање и превенција.
 Семинар за улогата на верските заедници во третирање на проблемот на
семејно насилство
Цел на семинарот беше приближивање на различни култури, религии и убедувања, како
и подигање на свеста за улогата на религијата при третирање и намалување на
семејното насислтво. Семинарот беше дводневен и беше реализиран во Свети Николе.
На семинарот присуствуваа 37 учесници, претставници од Локална самоуправа, центар
за социјална работа и министерство за труд и социјална политика, невладини
организации и претставници од верските заедници (православна, муслиманска,
католичка, протестантска и евангелистичка) од цела Македонија. Главна тема на
семинарот беше улога на различни верски заедници, култури и убедувања при
третирање на семејното насилство.
 Едукативни работилници во рурални средини
Во секоја од општините вклучени во проектните активности Свети Николе, Штип,
Пробиштип и Кочани, на локално ниво се реализираа по 3 едукативни работилници во 3
рурални средини. Работилниците беа на тема Сензибилизација и препознавање на
семејното насилство. Со оваа активност беа опфатени 310 жени од 12 рурални средини
од 4 општини, а од истите произлезе потребата од работа и со двата пола на оваа тема.
 Мониторинг на работата на членовите на ЛКТ во општините Свети Николе,
Штип, Пробиштип и Кочани
Проектниот тим од Организација на жените на општина Свети Николе како носител на
проектот во рамките на сите проектни активности вршеше постојан мониторинг при
реализирање на истите. Мониторингот се вршеше на работата на Локалните
координативни тела во сите општини и спроведувањето на едукативните работилници
со учениците во средните училишта во партнерските градови.
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Проекти во партнерство
I.

"Ние сме Европејци"

Проектот „Ние сме Европејци“ го реализира Полската Роберт Шуман Фондација во
соработка со фондацијата Конрад Аденауер (со седиште во Варшава) и Фондацијата
Роберт Шуман (со седиште во Париз) и е кофинансиран од Европската Унија. Станува
збор за голем Европски проект во кој се вклучени 17 организации од земји од Европската
Унија и 6 организации од земјите од Југоисточна Европа. Партнер на овој проект од
Македонија е Организација на жените на Општина Свети Николе. Во рамките на
проектот од 15 Април до 8 Мај 2011 година нашите „амбасадори“ Александар
Богатинов и Анета Спасеска успешно ја промовираа Македонија пред Европските
граѓани во 20 Европски градови во 7 Европски држави (Австрија, Чешка, Франција,
Германија, Италија, Холандија и Полска). Тие беа дел од тимовите вклучени во двете
17-дневни Евротури со по еден претставник од 6 земји од Југоисточна Европа
(Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и Србија) кои ги
спроведоа промотивните активности во претходно споменатите 7 Европски држави. Во
споменатиот период преку директни контакти на Европските граѓани им беа
презентирани избалансирани информации за современата реалност на земјитекандидатки од Југоисточна Европа и нивните потенцијали како идни членки на
Европската Унија, вклучувајки ја тука и Македонија. Сето ова беше реализирано преку
разни промотивни активности: средби со студенти, средби со градоначалници и други
локални авторитети, средби со локалната и бизнис заедница, политичари, разни дебати,
интерактивни работилници, конференции, средби со претставници на невладини
организации. Сите овие активности беа следени од новинарите со посебно внимание.
Генерално обичните Европски граѓани имаат мало, скромно познавање за Македонија,
но тоа не е пречка тие да имаат посебни симпатии кон земјата на Сонцето како што
некои од нив милуваа да ја наречат Македонија. Секако треба да се потенцира и тоа
дека обичните Европски граѓани немаат ништо против проширувањето на Европската
Унија со земјите од Југоисточна Европа вклучувајки ја тука и Македонија. Сите тие
промотивни активности го зголемуваат бројот на луѓе кои ја љубат Македонија, сите тие
директни контакти со обичните Европски граѓани допринесуваат да се зголеми бројот на
луѓето кои во блиска иднина сакаат да ја посетат нашата земја. Позитивните
резултатите од тие средби допрва ќе следуваат. Затоа во блиска иднина треба да се
продолжи со вакви и слични промотивни активности кои ќе вклучуваат директни средби
со обичните Европски граѓани. Во Варшава на познатата Шуман парада по повод денот
на Европа, на штандот каде што беа Македонските претставници дојдоа млади луѓе од
Украина и ја запеаја Македонската песна „Ој девојче“, вистински пример дека за
Македонската култура и традиција не постојат граници. Презентацијата на Македонија
во Варшава во рамките на меѓународната конференција „Балканот во Европа“ беше
пофалена како најдобра, истата беше реализирана од нашите „амбасадори“ Александар
Богатинов, Анета Спасеска и нашиот економски промотер во Полска Господинот Љупчо
Михаиловски.
II.

ЛОКАЛЕН ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС

Организација на жените на општина Свети Николе како партнер организација, годинава
по втор пат го реализираше проектот „Локален Волонтерски Сервис“ чии носител е
Младински културен центар – Битола (Волонтерски центар на Македонија). Покрај
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Организација на жените на општина Свети Николе, партнери во проектот се и СППМД Кавадарци, Младински совет - Охрид, Агтис – Прилеп и Институт за развој на
заедницата – Тетово, кои функционираат и како Волонтерски Инфо Точки. Цел на
проектот е доследна имплементација на Законот за волонтерство во јавни институции,
организации, државни органи и невладини организации, со цел развој на квалитетен
систем за волонтерски менаџмент и придонес во решавањето на проблеми во локалните
заедници. Преку проектот се мобилизираа волонтери и се развија волонтерски позиции
во општински администрации, правосудни органи, државни органи и агенции, како и во
невладини организации кои работат на заштита на човекови права и со
маргинализирани групи. Со реализација на проектните активности во периодот од
јануари до април 2011 година во 6 институции од општина Свети Николе, волонтираа 7
волонтери. За сите волонтери по проектот беше обезбеден надоместок за покривање на
трошоците за превоз и исхрана во период од 3 месеци, а нивниот ангажман беше правно
регулиран со договор за волонтирање.
Корисници на волонтерските услуги беа Основен суд-Свети Николе (двајца), Основно
јавно обвинителство, Фонд за здравствено осигурување, ОО Црвен Крст- Свети Николе,
Центар за социјални работи и Дневен центар за лица со посебни потреби.
Преку овие проектни активности покрај придонес во имплементацијата на Законот за
волонтерство во РМ донесен на 2 јули 2007, се овозможуваат и нови пристапи за
организирано волонтирање. Целта е да се надминат поранешните состојби на непланско
и неорганизирано волонтирање кога волонтерскиот труд не беше ценет и најчесто беше
поистоветуван со неплатен труд или губење на време.
Проектот финансиски е поддржан од National Endowment for Democracy.
III.

„Локален одговор на трговијата со луѓе“

Во рамките на проектот „Локален одговор на трговијата со луѓе“ имплементиран од
Отворена Порта – Скопје и финансиски подржан од Европската унија, а по повод
Светската недела за борба против трговија со луѓе од 2 до 9 Декември, Организација на
жените на општина Свети Николе реализира активности за одбележување на истата.
Одележувањето на Светската недела за борба против трговијата со луѓе започна со
делење на информативни и едукативни материјали за борба против трговија со луѓе на
3 декември, кога волонтери од ООУ „Гоце Делчев“ делеа флаери од Отворена Порта на
случајни минувачи во централното градско подрачје во Свети Николе. Психологот во
училиштето заедно со наставниците по македонски јазик и 6 ученици, подготвија форум
драма на тема „Подобро, поскромно дома, отколку роб во туѓина“ која беше
прикажана во 13 одделенија во училиштето во периодот од 5 до 9 Декември. Во
периодот од 28 Ноември до 7 Декември 2011 година беше објавен наградниот ликовен и
литературен конкурс за учениците од ООУ „Гоце Делчев“ – Свети Николе. Пристигнатите
творби на конкурсот беа евалуирани од наставниците по ликовна уметност и македонски
јазик од училиштето и беа одредени наградените трудови. За наградените ученици се
обезбедија скромни награди. Одбележувањето на Светската недела за борба против
трговија со луѓе заврши со пригодна манифестација која се одржа на 9 Декември со
почеток во 12 часот во просториите на ООУ „Гоце Делчев“. Манифестацијата беше
отворена со настап на училишниот состав од флејти, потоа имаше воведно запознавање
на присутните со неделата против трговија со луѓе, беше изведена форум драмата
„Подобро поскромно дома, отколку роб во туѓина“ и на крајот беа прогласени
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наградените ученици од литературниот и ликовниот конкурс. На наградените ученици им
беа поделени дипломи за освоените места, а на останатите учесници на конкурсот, на
училиштето, директорката, психологот и наставниците им беа доделени благодарници
за учество во активности по повод Светската недела за борба против трговија со луѓе.
Наградените литературни творби беа прочитани пред присутните и беше поставена
ликовна изложба од сите пристигнати трудови. На крајот за сите присутни беше
организиран скромен коктел.
IV. Центар за набљудување на работата на локалната власт
Во рамките на Организација на жените на општина Свети Николе од 1 март 2010 година
до 31 декември 2011 година функционираше Центар за набљудување на работата на
локалната власт. Овој Центар беше дел од проектот „Проект на USAID за транспарентно
владеење 2009-2012г.“ кој е во реализација на НВО Инфоцентар, Центарот за граѓански
комуникации и ЕХО. Цел на проектот е придонес кон заживување на механизмите за
транспарентност, одговорност и отчетност на локалните власти, кон зајакнување на
учеството на граѓаните во донесување на одлуки на локално ниво, како и кон размената
на добри практики меѓу локалните самоуправи на национално ниво. Проектот се
реализира во три фази: пилот фаза во која се опфатени 4 општини од источна
Македонија: Штип, Струмица, Виница и Свети Николе, втора фаза во која добрите
практики и искуства од претходно споменатите општини ќе се пренесат во неколку
скопски општини и мултиетнички заедници во други делови од Македонија и во третата
завршна фаза ќе биде организирана Национална конференција посветена на
одговорноста на локалните власти и антикорупциските практики. Во пилот фазата прво
беа спровдени истражувања за практиките во локалната заедница, преку кои се
идентификуваа слабостите и недостатоците на јавното менаџирање, граѓанското
вклучување во работата на локалните власти, а исто така и задоволството на граѓаните
и бизнис секторот од локалното управување и услугите на локалните служби.
Во оваа фаза беа воспоставени и функционираа Центри за набљудување на работата
на локалната власт во Штип, Струмица, Свети Николе и Виница. Центарот во Свети
Николе е во рамките на Организација на жените на општина Свети Николе и
претставува клучна точка за мерење на задоволството на граѓаните од услугите на
општинските служби.
Во општинската зграда и во Организацијата имаше поставено и сандачиња за поплаки,
пофалби, предлози и мислења во врска со работата на Локалната самоуправа-Свети
Николе и институциите/организациите во нејзина надлежност.
Сите заинтересирани граѓани од општина Свети Николе, кои имаа поплаки, пофалби,
предлози и мислења во врска со Локалната самоуправа и институциите/организациите
во нејзина надлежност ги доставуваа до Центарот за набљудување на работата на
локалната власт или ги оставаа во сандачињата поставени во Општинската зграда и
Организација на жените на општина Свети Николе.

V.

„Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите:
промовирање на локалниот развој преку поголема искористеност на ЕУ
фондовите“

Во период од 01 јануари до 31 декември 2011 година, од страна на “Институт за
демократија - Социетас Цивилис” - Скопје (ИДСЦС), во партнерство со “Европски Центар
за Развој, Толеранција и Соработка” - Гостивар, а во соработка со “Граѓанска
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Асоцијација” - Битола и “Организација на жените на општина Свети Николе”- Свети
Николе, се реализираа активности во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното
општество преку градење на капацитетите: промовирање на локалниот развој преку
поголема искористеност на ЕУ фондовите“ финансиран од Европската Унија преку
програмата Европски инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).
Организација на жените на општина Свети Николе, како соработник на ИДСЦС при
реализарање на проектот, зеде активно учество во следниве активности:
Во текот на месец март, беа одржани осум Фокус групи со претставници на граѓанските
организации и единиците на локалната самоуправа. Фокус групите беа спроведени во
Скопје, Гостивар, Битола и Свети Николе. Учесниците беа претставници од осум
плански региони. На Фокус групите во Свети Николе учествуваа претставници од Свети
Николе, Штип, Пробиштип, Кочани, Радовиш, Виница и Струмица. Целта на Фокус
групите беше да се оценат искуствата на граѓанските организации и на единиците на
локалната самоуправа во примена и имплементација на проекти финансирани од ЕУ, а
воедно и да се согледаат нивните потреби за зајакнување на капацитетите со цел
поуспешно аплицирање на повиците од ЕУ за проекти за граѓанскиот сектор.
Во период јуни - јули 2011 година, беа организирани седум јавни трибини на тема “ЕУ
Фондовите - можност или предизвик за граѓанското општество”. Трибините беа
организирани во Радовиш, Виница, Демир Хисар, Делчево, Охрид и Могила. Тие имаа за
цел да ги информираат граѓаните за можностите кои произлегуваат од фондовите на
Европската Унија. Темата на Јавните трибини беше одбрана како резултат на добиените
наоди од претходно спроведените Фокус групи. Организација на жените на општина
Свети Николе, организациски и логистички, ја поддржа јавната трибина одржана во
Виница и Радовиш.
Како трета проектна активност се реализираа обуки за подготовка на проектни
апликации на ЕУ фондови. Организација на жените на општина Свети Николе зеде
активно учество при спроведување на обуките одржани на 27-28 Октомври 2011 год и 34 Ноември 2011 година во Пробиштип. Учесници во оваа обука беа претставници од
граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Свети Николе,
Пробиштип, Крива Паланка, Кратово и Куманово.
VI.

Промовирање на активно младинско учество на локално ниво преку
волонтирање – Локален Волонтерски Сервис

Организација на жените на општина Свети Николе продолжува со имплементација на
Законот за волонтерство во јавни институции, организации, државни органи и невладини
организации. Оваа активност е дел од проектот „Локален Волонтерски Сервис“ кој се
реализира по трети пат, чии носител е Младински културен центар – Битола
(Волонтерски центар на Македонија). Покрај Организација на жените на општина Свети
Николе, партнери во проектот се и Младински образовен форум – Скопје, СППМД Кавадарци, Младински совет - Охрид, Агтис – Прилеп и Институт за развој на
заедницата – Тетово, кои функционираат и како Волонтерски Инфо Точки. Со цел развој
на квалитетен систем за волонтерски менаџмент и придонес во решавањето на
проблеми во локалните заедници проектот предвидува мобилизација на волонтери и
развој на волонтерски позиции во општински администрации, правосудни органи,
државни органи и агенции, како и во невладини организации кои работат на заштита на
човекови права и со маргинализирани групи. Од реализацијата на проектот во 2011/2012
во седумте општини се очекува да бидат обучени 60 волонтери и 60 претставници на
институции во областа на волонтерски менаџмент, да се креираат и реализираат 60
волонтерски места при што ќе се опфатат над 4000 корисници на волонтерските услуги
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(граѓани). За сите волонтери е обезбеден надоместок за покривање на трошоците за
превоз и исхрана во период од 3 месеци. Почетокот на волонтирањето ќе биде во текот
на јануари 2012 година. Корисници на волонтерските услуги ќе бидат: локалните
самоуправи (општинските администрации) правосудните органи (Основни и Апелациони
судови, јавни обвинителства), државни органи, државни агенции на централно и локално
ниво и подрачни министерства. Една петтина од волонтерите ќе бидат сместени во
граѓански организации кои работат на локално ниво. Проектните активности ќе
придонесат за имплементација на Законот за волонтерство во РМ донесен на 2 јули
2007, со што се овозможуваат нови пристапи за организирано волонтирање. Целта е да
се надминат поранешните состојби на непланско и неорганизирано волонтирање кога
волонтерскиот труд не беше ценет и најчесто беше поистоветуван со неплатен труд или
губење на време. Проектот е поддржан од National Endowment for Democracy.
Потенцијални волонтери во овој проект се граѓаните, со посебен акцент на младите
невработени лица.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
БИЛАНС НА СОСТОЈБА
За период од 01.01.2011 – 31.12.2011 година

ОПИС

2011 година
Износ во денари

I. АКТИВА
Основни средства

358.566

Тековни (обратни средства)
Парични средства

741.780

Ситен Инвентар

33.871

Активни временски
разграничувања

30.449

Вкупно Актива

1.164.666

II.Фондови и Обврски
Сопствени средства

421.218

Краткорочни тековни средства

741.998

Други извори
Вкупно фондови и обврски

1.450

1.164.666
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БИЛАНС НА УСПЕХ
За период од 01.01.2011 – 31.12.2011 година
ОПИС

2011 година
Износ во денари

I.Приходи
I.a Редовни приходи-Донации

3.418.462

I.b Други приходи
I. b-1 Камата
I. b-2 Чланарина

1.436
49.197

I. b-3 Други приходи
I.c Приходи од минатата година
Вкупно Приходи

/
574.895

4.043.990

II. Расходи
II.a. Трошоци по проекти

3.170.459

II.b. Сопствени трошоци

72.990

II.c. Останати расходи

58.761

Вкупно расходи
Вишок на средства

Приходи по донатори 2011
I.а-1 Генерален секретаријат - Влада на
Р.Македонија
I.а-2 Инфоцентар
I.а-3 УНФПА
I.а-4 Европска младинска
фондација(EYF)
I.а-5 UN WOMEN

3.302.210
741.780

Износ во денари
312.500
57.212
341.487

429.450
369.750

I.а-6 УНДП

824.031

I.а-7 ФАРЕ

17.674

I.а-8 Американска амбасада во
македонија
I.а-9 УНИФЕМ

173.504

I.а-10 КВИННА ТИЛЛ КВИННА

243.797

I.а-11 Институт за демократија

6.150

295.896

I.а-12 АГТИС

11.000

I.а-13 Центар за истражување и
креирање на политики

17.781
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I.а-14 МКЦ - Битола

11.030

I.а-15 Македонско женско лоби

1.900

I.а-16 Шелтер центар

305.300
Вкупно

3.418.462
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Претседателка
Вера Златева
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