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РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ во 2013 година

1.Зголеми ги своите вредности – едуцирај се
Во периодот од 1 Јануари до 30 јуни 2013 година Организација на жените на општина
Свети Николе го реализираше проектот “Зголеми ги своите вредности – едуцирај се”
кој финансиски беше поддржан од Генералниот секретаријат при Владата на
Република Mакедонија. Проектот е во согласност со владините програми за
зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка
на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење преку
спроведување на активни политики за вработување со кои се делува врз знаењето и
квалификациите на понудата на работна сила.
Цел на проектот беше да се придонесе кон намалување на стапката на
невработеност во општина Свети Николе, односно кон зајакнување на капацитетите и
стекнување на дополнителни вештини на младите невработени лица од општина
Свети Николе, заради зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот согласно
побарувачката за работна сила.
Со проектот беа опфатени следните проектни активности:
 Блок на работилници и обуки за изработка на кратка биографија,
мотивационо писмо , интервју за работа и компкутерска обука за интернет
пребарување за можностите за вработување и аплицирање
На обуките за изработка на кратка биографија, пишување на мотивационо писмо и
подготовка за интервју за работа учествуваа 46 учесници. Потоа во компјутерската
лабараторија на Организација на жените на општина Свети Николе, се оддржаа шесте
работилници за интернет пребарување за можности за вработување и
аплицирање .На овие работилници учествуваа 36 учесници.
Со овие работилници младите невработени лица ги зајакнаа своите капацитети и
стекнаа нови знаења и искуства, кои ќе им овозможат полесен пристап до
вработување и зголемување на конкурентноста на пазарот на труд. Работилниците
беа интерактивни, спроведени од страна на стручни лица – едукатори.
 Обуки за изработка на бизнис план
На обуките за изработка на бизнис план учествуваа 37 учесници. На обуките за
изработка на бизнис план беа опфатени следниве теми: Карактеристики на
претприемач, Селекција на Бизнис идеи, Што представува Бизнис план, Планирање
на Бизнис план, Разработка на Бизнис идеа, Поставување на целта, Рамка на Бизнис
план, Опис на бизнисот, Опис на производот/ услугата, Анализа на пазарот, Локација,
Маркетинг и пазарна стратегија, Структура на вработени, Финансиска анализа,
Предвидување на продажбата и Регистрација на фирма. Преку обуката учесниците се
здобија со информации и знаења за тоа како треба да се изработи бизнис план со цел
зголемување на можностите за пристап до самовработување и зголемување на
нивната мотивација да ги презентираат своите идеи и иницијативи до потенцијалните
поддржувачи.
По завршувањето на сите работилници и обуки за секој учесник на истите беа
подготвени и испечатени сертификати за учество, а кои ги подигнаа од канцеларијата
на Организација на жените на општина Свети Николе.
Организација на жените на општина Свети Николе

Годишен извештај 2013
Сите проектни активности во текот на нивната реализација беа медиумски покриени
од страна на локалните медиуми

2. Од младите за младите
Од 15 Декември 2012 до 15 Март 2013 година, Организација на жените на општина
Свети Николе, во соработка со уште шест други невладини организации од Куманово,
Радовиш, Струмица, Неготино, Битола и Ростуше го реализираше проектот “Од
младите за младите” финансиски поддржан од Eвропска Младинска фондација при
Советот на Европа.
Цел на проектот беше да се придонесе кон зголемено учество на младите во нивните
локални заедници преку охрабрување на независни(самостојни) и заеднички
младински иницијативи.
Со проектот беа опфатени следните проектни активности:
 Анкетно истражување со цел да се утврдат потребите и проблемите на
младите од 7 општини
 Организирање на дводневен тренинг во Битола, за 21 волонтер од 7
организации, со цел да се изнајдат начини за зголемено учество на
младите во нивните локални заедници и да се изработат локални акциони
планови за млади
 Организирање на 7 јавни презентации во 7 градови со цел да се
презентираат резултатите од анкетното истражување и д се промовираат
драф верзии на локалните акциони планови за млади
Анкетното истражување беше спроведено на 700 млади во 7 општини односно по 100
во секоја општина. После направената анализа на анкетата и добиените резултати се
одржа тренинг во Битола на кој се одредија приоритетите на младите во секоја од
општините. Врз основа на приоритетите се изработија драф верзии на локални
акциони планови за млади, а учесниците на тренингот се стекнаа со вештини и
знаења за изработка на акциони планови. Драф верзиите на акционите планови беа
доработени од страна на консултант и така добиените акциони планови беа
испечатени во повеќе примероци и презентирани на јавните трибини кои се одржаа во
секоја општина опфатена во проектот.Во акциониот план за младите од општина
Свети Николе како приоритети на кои треба да се работи во иднина
се:невработеноста, девијантните појави и несоодветното функционирање на
локалната самоуправа во однос на младите.

3.Финансиска поддршка за оперативни трошоци
Заради континуитет во работењето и извршувањето на стратешките и програмските
активности, контактите и соработката со претставници на владини институции,
невладини организации, донатори и целната група на локално, регионално,
национално и меѓународно ниво Организацијата на жените на општина Свети Николе
по втор пат доби финансиска поддршка од Шведската фондација Квинна Тилл Квинна
од Стокхолм. Средствата од оваа финансиска поддршка, беа наменети за
административни и режиски, односно сите оперативни трошоци на Организацијата во
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период од 01.04 до 31.12.2013 година. Со овој грант се подмируваа трошоците за
наемнина на канцаларијата, комуналните трошоци (вода, ѓубрарина), дел од
електричната енергија, телефонските трошоци, интернет, канцелариски материјал на
Организацијата. Со тоа се овозможи непречено функционирање на Организацијата и
извршување на тековните долгогодишни активности за придонес кон остварување на
поставената мисија и визија на истата. Секако тука е вредно да се спомене
продолжувањето со редовна работа на Канцаларијата за бесплатна правна и
психосоцијална помош и поддршка на жени жртви на семејно насилство, како и
продолжување на долгогодишните редовни средби на групата за самопомош на жени
заболени и лекувани од малигни заболувања. Исто така, од дел од средствата од
доделениот гранд, кои останаа непотрошени од планираните трошоци во предлог
буџетот беа пренаменети за набавка на ортопедски помагала и специјални градници
за протези за дел од новозаболените жени од рак на дојка кои се со лоша материјална
состојба.

Проекти во партнерство
1. Локален Волонтерски Сервис
Организација на жените на општина Свети Николе како партнер организација, во 2013
година по четврти пат го реализираше проектот „Локален Волонтерски Сервис“ чии
носител е Младински културен центар – Битола (Волонтерски центар на Македонија).
Покрај Организација на жените на општина Свети Николе, партнери во проектот се и
СППМД - Кавадарци, Младински совет - Охрид, Агтис – Прилеп, Младински образовен
форум - Скопје 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 2013
година во 5 институции од општина Свети Николе, волонтираа 8 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 правно е регулиран со
договор за волонтирање. Корисници на волонтерските услуги беа Фонд за
здравствено осигурување, подрачно одделение Свети Николе, каде имаше двајца
волонтери, двајца волонтери имаше во Основен суд – Свети Николе, еден волонтер
во Агенцијата за катастер на недвижности, еден волонтер во Дневниот центар за лица
со посебни потреби, еден волонтер во Центар за жртви на семејно насилство и еден
волонтер во ОО Црвен крст-Свети Николе. Проектот по втор пат финансиски е
поддржан од National Endowment for Democracy.

2. Воспоставување на систем за стандардизација на услуги за
Бесплатна Правна помош кои граѓанските организации ги
обезбедуваат на жртвите на семејно насилство во Македонија
Организацијата на жените на општина Свети Николе како партнер организација на
ЕХО од Штип и во 2013 година до месец септември продолжи со реализирање на
проектот „Воспоставување на систем за стандардизација на услуги за Бесплатна
Организација на жените на општина Свети Николе
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Правна помош кои што граѓанските организации ги обезбедуваат на жртвите на
семејно насилство во Македонија“. Овој проект финансиски е поддржан од UNWOMEN,
а главно се состои од: давање на правни совети на жртвите на семејно насилство,
подготвување на писмени поднесоци, информирање за правата во случај на семејно
насилство, сместување во прифатилишта за жртви на семејно насилство и упатување
до надлежни институции.
Целта на овој проект е да се обезбеди ефикасна заштита и подобар пристап кон
правниот систем за жртвите на семејно насилство од една страна, како и
воспоставување стандардизиран систем на услуги од страна на здруженијата кои
нудат бесплатна правна помош од друга страна. Во рамки на проектот, а во делот за
воспоставување на стандардизиран систем на услуги што ги нудат здруженијата е
формирано стручно тело со цел оценување на миниум стандардите од страна на
здруженијата кои даваат бесплатна правна помош. Во Канцеларијата за бесплатна
правна помош за жртви на семејно насилство при Организација на жените на општина
Свети Николе работи стручен тим составен од правник и социјален работник.
Канцеларијата работи врз принцип на доверливост на информации и е отворена секој
работен ден од 09-16 часот. Исто така во рамките на проектот беа одржани и серија
на едукативни предавања на разни теми од оваа област и се направи сертифицирање
на здруженијата кои ги исполнуваат минимум стандардите за давање бесплатна
правна помош на жртви на семејно насилство.

3. Минимален достоинствен приход во Република Македонија
Македонската платформа против сиромаштија (МППС) со поддршка од Националниот
Демократски Институт (НДИ), во период од Декември 2012 до Март 2013 година,
реализираше проектни активности за спроведување на законодавната иницијатива
„Минимален достоинствен приход во Република Македонија”. Целта на оваа
иницијатива е подигање на јавната свест на граѓаните, власта и опозицијата за
потребата од воведување на Минимален достоинствен приход.
Организација на жените на општина Свети Николе, како партнер организација во
проектните активности и во 2013 година реализираше активност, Фокус група со цел
одредување на индикаторите за спроведување на законодавната иницијатива
Минимален достоинствен приход во РМ. На Фокус групата присуствуваа 11 лица од
различни ризични групи (млади неработени, заболени од малигни заболувања,
самохрани родители, корисници на социјална парична помош и др.), со кои што беа
изработени видео сведоштва и приказни по однос на сиромаштијата со кои што се
соочуваат. Вакви Фокус групи беа спроведени во уште 7 други општини, и од сите нив
е изготвена анализа со добиените податоци и информации.Во рамките на овој проект
се одржа и јавна дебата со претставници од европската мрежа за борба против
сиромаштија како и претставници од сите политички партии во Република Македонија.

4. Проект за придружна социјална работа на територија на Република
Македонија
Во рамките на Програмата за придружна социјална работа со жртви на трговија со
луѓе и високо ризични случаи Здружението на граѓаните за акција против насилство и
трговија со луѓе - Отворена Порта Скопје го имплементира проектот ,,Проект за
придружна социјална работа на територија на Република Македонија". Организацијата
на жените на општина Свети Николе како партнер организација и во 2013 година
спроведува дел од проектните активности на територијата на општина Свети Николе.
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Тим од двајца социјални работници составен од членки на Организацијата работи на
имплементација на проектните активности кои вклучуваат индивидуална работа со
жртви на трговија со луѓе или деца односно млади од ризични семејства. Во моментов
во програмата за придружна социјална работа во Свети Николе се вклучени три лица,
од кои две се полнолетни и еднo малолетнo. Во изминатиот период со корисниците и
нивните семејства се одржуваат редовни неделни средби и состаноци на кои се водат
активности на различни теми и од различни области. Во овој дел се опфатени норми
на живеење и однесување, мирно разрешување на конфликти во семејството,
поддршка и помош во образовниот процес за предмети во кои корисниците
покажуваат послаб успех, подобрување на квалитетот на учење, како и подобрување
на успехот на училиште и др.
5. Организирање на теренско истражување за Светска Банка
Организацијата во соработка со Центарот за истражување и креирање на политики –
Р.Македонија во општина Свети Николе во 2013 година преку 4 фокус групи со
вработени, невработени и млади лица направи истражување кое имаше за цел да го
испита бавниот прогрес кон постигнување на родова еднаквост, преку анализа на
родовите димензии на: економската мобилност и можностите на придвижување кон
средна класа; можностите на пазарот на труд (вклучително и претприемништво); и
ефектот на одредени политики и програми за социјална помош и поттикнување на
учество на пазарот на труд.
6. Проект COHEIRS”Граѓански набљудувачи за здравство и животна средина:
Иницијатива за одговорност и одржливост”
Организација на жените на општина Свети Николе во соработка со НВО Коалиција
Сега – Прилеп како дел од проектот COHEIRS”Граѓански набљудувачи за здравство и
животна средина: Иницијатива за одговорност и одржливост” во месец Октомври 2013
година одржа 2 панел дискусии на тема”Влијанието на Генетски Модифицирана храна
(ГМО) врз населението, посебно на младите”.
Целта на овие панел дискусии е јавноста подетално да се запознае со генетски
модифицирана храна (ГМО), да се објаснат поимите поврзани со (ГМО),
легислативата во Европската Унија и Македонија поврзана со ГМО, контрола на
истата храна како и евентуалните ризици и последици кои може да ги има врз
здравјето на луѓето од користењето на ГМО.
7. Конференција “Учество на жената во политиката”
Од 9 – 11 декември 2013 година Организација на жените на општина Свети Николе
во соработка со НВО Коалиција Сега – Прилеп( носител на проектот) и во
партнерство со АЛДА организираше меѓународна конференција “Учество на жената
во политиката”. На конференцијата се работеше на дефенирање на препораки за
учество на жените во процесот на донесување на одлуки кои беа презентирани пред
учесниците на конференцијата – претставници од македонскиот Парламент, Комисии
за еднакви можности меѓу жените и мажите на локално и национално ниво, граѓански
организации како и претставници од други земји( партнери во проектот).
8. Заеднички Активности со Општина Свети Николе и Комисијата за еднакви
можности на жените и мажите при Советот на Општина Свети Николе
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Организација на жените во 2013 година во рамките одбележување на
месецот за борба против ракот на дојката во соработка со Општина Свети
Николе и Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на
Општина Свети Николе, организираа активности од едукативен и забавен карактер.
Главна цел на овие активности беше поддршка на Фондот наменет за жените од
Свети Николе - заболени од рак на дојка, а истовремено и подигнување на свеста кај
жените за ракот на дојка како потенцијално излечива болест. Општина Свети Николе
како иницијатор на проектот, редовно и на годишна основа одвојува средства од
општинскиот буџет за потребите на функционирање на Фондот. Од минатогодишните
хуманитарни настани по овој повод беа донирани 150.000 денари во Фондот од
граѓани, компании и Општината, а донациите продолжија и во текот на годината.Со
средствата од овој фонд располага Локлната самоуправа при Општина Свети Николе.
Со овие средствата им се овозможи на жените заболени од рак на дојка
покривање на патните трошоци до болница за извршување на прегледи,
контроли и соодветна терапија итн.
Исто така во рамките на Меѓународните 16 дена активизам за елиминирање на
насилството врз жените што се прославува низ целиот свет на 25 ноември
заедно со Општина Свети Николе како и Волонтери од СОУ „Кочо Рацин“ – Свети
Николе Организација на жените ја одбележа оваа иницијатива со делење на
виолетови панделки – меѓународниот симбол на борбата против семејното насилство,
промотивни материјали флаери, како и собирање на потписи за иницијативата НЕ за
Семејното насилство.

Учество на претставници од Организација на жените на општина
Свети Николе на меѓународни тренинзи, карневали
1.Волонтери од Организација на жените на општина Свети Николе на
Меѓународен детски карневал во Херцег Нови, Црна Гора
Во период од 24 Мај до 5 јуни 2013 година 6 волонтери од Организација на жените на
општина Свети Николе,на покана на НВО Младински центар од Херцег Нови од Црна
Гора учествуваа на волонтерски камп во овој град.Покрај волонтерите од Свети
Николе на волонтерскиот камп учествуваа и по 6 волонтери од Херцег Нови, Црна
Гора, Горица од Италија и Ново Место од Словенија. Волонтерите заеднички
учествуваа во логистички и организациски активности за подготовка на одржувањето
на седмиот Меѓународен детски карневал во Херцег Нови. На Седмиот детски
меѓународен карневал, од Македонија учествуваа ученици од IV I V одделение од
ООУ“ Кирил и Методиј” и ООУ ”Гоце Делчев ” од Свети Николе. Како завршен дел од
карневалот, беше организаиран традиционален излет со траект по Которскиот залив.
2. Меѓународен младински тренинг “Европска граѓанство – можности и
решенија за вработување на младите”
Во периодот од 10 до 20 Август 2013 година група на млади волонтери од
Организација на жените на општина Свети Николе учествуваа на тренингот
“Европска граѓанство – можности и решенија за вработување на младите”.
Домаќини на тренингот беа Евроалтернативи 21 од Јакоруда, Бугарија а истиот се
одржа во Годлево, Република Бугарија и беше финансиран од програмата Млади во
Акција. На овој тренинг учествуваа младинци од Бугарија, Србија, Босна и
Организација на жените на општина Свети Николе
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Херцеговина и од Македонија.За време на тренингот младите дискутираа на повеќе
теми: причини и мерки за надминување на проблемот со невработеноста на младите,
личен и професионален развој на младите, креирање на кратка биографија и бизнис
планови, развој на волонтерството, Европско граѓанство, формално и неформално
образование, програмата Млади во Акција, пристап до Европските развојни фондови,
алатка-сертификат за признавање на неформалното образованиеYouthpass”.Во
попладневните работилници младите имаа можност да учествуваат во спортски
натпревари, игри без граници и школа за танцување.Вечерните часови беа
резервирани за претставување на државите учеснички на овој тренинг курс.
Македонија ја претставивме најдобро што можевме. На крајот на тренинг кампот
Македонската национална вечер беше прогласена за најдобра национална вечер.
Националните вечери помогнаа многу да се научи повеќе за другите и да се надминат
многу предрасуди и стереотипи.Младите беа охрабрени стекнатите знаења и искуства
од овој тренинг да ги презентираат пред своите врсници во своите средини и да ги
охрабрат и нив во блиска иднина да се вклучат во Европски активности во кои
Организација на жените на општина Свети никое е вклучена повеќе од 7 години.
3.Конференција на тема Младите и политиката
Во рамки на проектот MY EUROPE , финансиран од програмата EUROPE GOR
CITIZEN што го спроведува Коалиција СЕГА во партнерство со 14 партнер
организации од Франција, Италија,Албанија,Бугарија и Малта од 24 до 27Јуни 2013
година во Стразбур,Франција се одржа конференција на тема Младите и
политиката.Целта на оваа конференција беше да се обезбеди дијалог меѓу
збратимените градови и другите што сакаат да соработуваат со посебен осврт на
активно учество на младите во политичкиот живот и да се донесат препораки кои ќе
бидат презентирани пред Советот на Европа .Претставник од Организација на жените
на општина Свети Николе беше Даниела Панева.
4. Тренинг за тренери во Брисел
ALDA во партнерство со Коалиција СЕГА започна со спроведување на
проектот„Граѓански набљудувачи за здравство и животна средина: Во рамките на овој
проект беше организиран тренинг за тренери во Брисел, Белгија во периодот од 17 до
21 Јуни 2013 година.Целта на овој интернационален тренинг за тренери е да ги
развие вештините на граѓанските набљудувачи со цел да делуваат како промотери за
животна средина и здравје. Претставник од Организација на жените на општина Свети
Николе беше Александра Коцевска.

Добиени награди и признанија за 2013 година
Добиен Специјален сертификат за долгогодишен волонтерски
ангажман
Организација на жените на општина Свети Николе покрај редовните активности и
работата со своите целни групи за најголеми достигнувања за 2013 година ги смета
добиената награда за Специјален сертификат за долгогодишен волонтерски ангажман
на својот волонтер и член во управен орган на Организацијата: Александар Богатинов
и резултатите од спроведено истражување за препознатливост на невладините
организации во Македонија каде нашата организација се наоѓа на десето место.
Организација на жените на општина Свети Николе
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Имено, Младински културен центар од Битола кој е и Национален волонтерски центар
на Македонија, единаесет години со ред го одбележува 5ти декември –
Меѓународниот ден на волонтерите и веќе осма година доделува Национални
волонтерски награди - златен, сребрен и бронзен сертификат како и специјален
сертификат за Волонтерски ангажман. Оваа година волонтер и член на Организација
по трет пат се стекна со признание во оваа конкуренција.
Организацијата на жените на општина Свети Николе меѓу 10 најуспешни
граѓански организации во Република Македонија
Според извештајот ,,Довербата во институциите и во граѓанското општество во
Република Македонија,, кој е подготвен од Македонски центар за меѓународна
соработка , нарачан од страна на проектот ,,Техничка поддршка за граѓанските
организации (ТАКСО) , финансиран од Европската Унија (ЕУ), Организацијата на
жените на општина Свети Николе е препознаена од страна на граѓаните меѓу 10
најуспешни граѓански органиазции во Република Македонија.Првите десет граѓански
организации кои граѓаните ѓи наведуваат како успешни се Црвен Крст, Мост, Меѓаши,
Ел Хилал, СОС Детско село, ФООМ, ЗНМ, Аква, Аман и Организација на жените на
општина Свети Николе (Графикон II.1 страна 15 во извештајот Препознаени граѓански
организации како успешни). Со истражувањето беа опфатени општото познавање на
граѓанските организации, познавањето на организации кои работат во конкретни
области и на триесет и една граѓанска организација.Граѓаните беа запрашани да
наведат една или повеќе успешни граѓански организации кои според нивното
мислење се активни и постигнуваат резултати.
Извештајот можете да го погледнете на следниот линк:
http://mcms.org.mk/images/docs/2013/doverbata-vo-graganskoto-opstestvo-2013.pdf
Веб страна на Организација на жените на општина Свети Николе
http://www.womsvetinikole@org.mk

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
За период од 01.01.2013 – 31.12.2013 година
ОПИС

2013 година
Износ во денари

I. АКТИВА
Основни средства

281.126

Тековни (обратни
средства)
Парични средства

/
931.570

Ситен Инвентар

33.871

Активни временски
разграничувања

30.448
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Вкупно Актива

1.277.015

II.Фондови и Обврски
Сопствени средства

343.777

Краткорочни тековни
средства

931.788

Други извори
Вкупно фондови и
обврски

1.450
1.277.015

БИЛАНС НА УСПЕХ
За период од 01.01.2013 – 31.12.2013 година
ОПИС

2013 година
Износ во
денари

I.Приходи
I.a Редовни приходи-Донации

1.020.887

I.b Други приходи
I. b-1 Камата
I. b-2 Чланарина
I. b-3 Други приходи
I.c Приходи од минатата
година
Вкупно Приходи

154
19.681
/
835.312
1.876.034

II. Расходи
II.a. Трошоци по проекти

867.544

II.b. Сопствени трошоци

76.920

II.c. Останати расходи

/

Вкупно расходи

944.464

Вишок на средства

931.570
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Претседателка
Вера Златева
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