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Организација на жените на општина Свети Николе 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ во 2014 година 

 

ПРОЕКТ: Жените од регионот активни чинители во градењето на мирот 

Во периодот од 1 Декември 2013 год. до 28 Февруари 2014 година Организација на 
жените на општина Свети Николе го реализираше проектот „Жените од регионот 
активни чинители во градењето на мирот“ кој финансиски беше поддржан од 
Екуменска иницијатива на жени – Омиш, Р.Хрватска. Предизвиците за изградбата на 
мирот и сигурноста иницираа воспоставување на позитивни промени во однос на 
постоечките негативни етнички ставови – предрасуди и стереотипи, како и 
зголемување на етничката интеракција и граѓанскиот активизам преку воспоставување 
на дијалог, разрешување на конфликти, градење на мир. 

Цел на проектот: придонес во зголемувањето на интеракцијата помеѓу жените во 
заедниците и нивните пошироки врски со другите засегнати страни со намера за 
превенција на конфликти, воспоставување на дијалог, поголемо учество на жените во 
процесите на донесување на одлуки и заедничко делување кон етничко помирување и 
градење на мирот во заедницата. 

Во рамките на проектот беа реализирани 2 работилници – една во Свети Николе, 
Р.Македонија и една работилница во Ферезај, Косово. Во работилницата беа вклучени 
41 жена и целта беше да се создаде сигурен простор за различностите, да се стекнат 
знаења за разработка на конфликти и техники на ненасилна комуникација. Тимската 
работа и моделите на работа кои се одвиваа на самата работилница им овозможи на 
учесничките да го зголемат меѓусебното почитување, чувството на заедништво, 
толеранција, солидарност и други вредности кај целната група.  

Исто така во рамките на проектот од 30 јануари до 2 февруари 2014 година се одржа и 
четири дневен семинар во Битола. На него учествуваа вкупно 20 учеснички – 11 
учеснички од Македонија и 9 учеснички од Косово. 

На семинарот беа опфатени следниве теми: 

- стереотипи и предрасуди; 
- интер-етнички дијалог и толеранција 
- разрешување на конфликти, мир и соживот 
- резолуција 1325 на Обединетите нации (жени, мир и сигурност) 
- националниот акционен план за резолуција 1325 
- зошто жените во донесувањето во процесот на донесување на одлуки 
- механизми за родово и етничко вклучување 
 
Од овој семинар како препораки и заклучоци произлезе дека Организацијата секогаш 
прави напори да ја истакне улогата на жените како активни чинители во градењето на 
мирот преку имплементација на Резолуцијата на ОН 1325 - жени, мир и сигурност. 
Затоа многу е важно да се одржуваат и други активности, да се организираат 
работилници, тренинзи и дебати околу ова праше се со цел да имаме понатамошно 
подобрување на улогата на жените во процесите на донесување на одлуки и 
креирање на локални политики, оддржување на мир и соживот во локалните 
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заедници. Една од најважните алатки за постигнување на горенаведените заклучоци е 
јакнење на капацитетите на жената и нивната улога во општеството, како и нивно 
активно учество во донесувањето на одлуки на локално и национално ниво. 

 

Проект „Убавите нешта се во мали пакувања – Запознај ја Македонија“ 

 

Организација на жените на општина Свети Николе во период од 3 месеци почнувајќи 
од 1 март до 31 мај 2014 година реализираше проектни активности од 
проектот „Убавите нешта се во мали пакувања – Запознај ја 
Македонија" финансиски поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на 
Р.Македонија. Проектот се реализираше во партнерство и соработка со Македонско 
Културно Друштво „Охридски бисер" од Загреб, Р.Хрватска, Друштво за развој на 
доброволната работа од Ново Место, Р.Словенија и „Surplus onlus" Трст, Италија. 

Општа цел на проектот: Придонес кон промовирање на македонското културно и 
историско наследство во меѓународни рамки, а особено во државите Хрватска, 
Словенија и Италија. 

Во проектните активности учествуваа 7 млади од Свети Николе, Р.Македонија кои 
имаа за задача да се подготват и добро да ги презентираат убавините на Македонија 
надвор од нејзините граници. 

За подобра промоција на македонското културно и историско наследство се 
изработија повеќе форми на промотивен и информативен материјал кои беа 
дистибуирани на пошироката јавност во Загреб, Ново Место и Трст. Беше испечатен 
дополнителен тираж од брошурата Meet Macedonia која беше подготвена од друга 
проектна активност и се изработи дополнителна мала брошурка „Beautiful things are 
in small packages – Meet Macedonia" (брошурата може да ја превземете со 
кликање на нејзиното име). Двете брошурки се на англиски јазик. Исто така беа 
подготвени и дистрибуирани: македонски знаменца,  платнени знаменца, беџови со 
македонското знаме, магнети со мотиви од Свети Николе, Охрид, Скопје и 
Македонија, се набави банер за Организација на жените на општина Свети Николе, 
шољи со мотиви од Свети Николе, како и  ДВД со промотивни спотови за Македонија, 
македонска изворна музика, аматерски филм „Meet Macedonia". Агенцијата за 
поддршка и промоција на туризмот за потребите на проектот ни отстапиа дел од 
нивните промотивни материјали за Македонија кои ги подигнавме од нивните 
канцеларии (Лулка на културата, мапи и карти на Македонија, тематски брошури, 
хотели и градови во Македонија итн.), како и од Агенцијата за млади и спорт кои ни 
издвоија дел од нивните музички изданија (Кирилицо испеана, Македонија засекогаш, 
Најдоброто од Македонија, Македонија навива итн.). 

Исто така Организацијата доби спонзорство од асортиманот на производи и од фирми 
во општина Свети Николе (МИК Свети Николе со производи од нивните готови јадења 
(тавче гравче и гулаш), ЛИОН Свети Николе со разновидни слатки кондиторски 
производи и промотивен материјал за нивната фирма, како и винарската визба 
„Езимит" од Штип со претставништво во Свети Николе кои ни обезбедија црвено и 

http://www.womsvetinikole.org.mk/Beautiful%20things%20are%20in%20small%20packages-MEET%20MACEDONIA.pdf
http://www.womsvetinikole.org.mk/Beautiful%20things%20are%20in%20small%20packages-MEET%20MACEDONIA.pdf
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бело вино за самите презентации). 

Со цел поголема и директна промоција на Р.Македонија, презентирање на 
македонското културно наследство, вкусната македонска храна и вино како и 
македонската музика, Организација на жените на општина Свети Николе реализираше 
седумдневен патувачки караван во Загреб - Хрватска, Ново Место - Словенија и Трст - 
Италија. На караванот се реализираа културни настани „Ден на македонското 
културно и историско наследство“ во секој од посетените градови. На секој од трите 
настани се направија презентации во времетраење од три часа каде според 
претходно сценарио, се промовираше македонското културно наследство, 
македонската традиција, храна, изворна музика итн.. Всушност самата презентација 
се состоеше од: презентација на основните историски, географски и културни белези 
на Македонија, видео презентација на промотивни спотови за Македонија (Macedonia 
Timeless), рецитал на „Т`га за југ", презентација на интересни факти за реткости, 
природни богатства и познати личности од Македонија, како и изворна музика и песни. 
Исто така на секоја од презентациите имаше поставено и штандови со бесплатни 
промотивни и информативни материјали, како и традиционална храна и пијалоци. На 
тој начин посетителите на настаните во Загреб - Хрватска, Ново Место - Словенија и 
Трст - Италија имаа можност да добијат брошури, македонски знаменца, беџови и 
магнети со мотиви од Р.Македонија, ЦД со македонска изворна музика и друг 
промотивен и информативен материјал за Р.Македонија, како и да вкусат 
традиционална македонска храна и пијалоци и да уживаат во изворната македонска 
музика, народни ора и песни. По завршувањето на самите презентации, посетителите 
имаа можност своите впечатоци од настанот да ги пренесат до учесниците на 
презентацијата, како и во Книгата за впечатоци која беше поставена кај промотивниот 
материјал. Со тоа населението од посетените градови имаа можност поблиско да ја 
спознаат земјата и да се поттикнат во иднина да ја посетат. 

 

Проект : Финансиска поддршка за оперативни трошоци 

Организација на жените на општина Свети Николе по трет пат доби финансиска 
поддршка од шведската фондација Квинна Тилл Квинна од Стокхолм. Средствата од 
оваа финансиска поддршка беа наменети за административните и оперативните 
трошоци на Организацијата за период од 01/02 до 31/10/2014 година. Целта на 
поддршката е на Организацијата да и се овозможи континуитет во работењето и 
извршување на стратешките и програмските активности, контактите и соработката со 
владини институции и невладини организации, донатори и целната група на локално, 
национално и меѓународно ниво. 

Дел од финансиските средства се наменети за покривање на финансиските трошоци 
на Организацијата и тоа за наемнина за канцеларијата, комунали трошоци, ПТТ и 
интернет трошоци, електрична енергија, како и канцелариски материјали за 
Организацијата. Ваквата поддршка од страна на КТК допринесе и оваа година без 
проблем да продолжи нешречено функционирање на Организацијата и извршување 
на тековните активности за придонес кон остварување на мисијата и визијата на 
Организацијата. 
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Проект: Со спорт против расизам и дискриминација во Европа 

„Насилството и дискриминацијата во фудбалот“ 

Цел на проектот е да се придонесе кон јавно и отворено говорење за проблемите но и 
позитивните примери со кои се соочуваме на фудбалските терени; 

Подобрување на перцепцијата кај спортските работници за важноста од позитивниот 
спортски дух на спортските терени меѓу играчите, навивачите и публиката; 

Подигање на свеста кај младата (школска) популација за фер и коректно навивање на 
спортските терени; 

Организација на жените на општина Свети Николе се приклучи на Football 
People акциона недела 2014 и заедно со илјадници европски групи овој месец ќе ја 
користат моќта на фудбалот за да го промовираат обединетиот став против 
дискриминацијата и се декларираат како фудбалски луѓе. 

Во рамките на проектот 10 години FARE во Свети Николе, Македонија на 15 
Октомври 2014 година се реализираше трибина на тема "Насилството и 
дискриминацијата во фудбалот" и изложба на фотографии од активностите 
во FARE неделата во изминатите 10 години. 

„Спортот денес претставува најзастапено подрачје од опшествениот живот, важна 
капитална област, развиена општествена активност и начин за решавање на 
општествени проблеми"рече во своето излагање спортскиот работник Г-н Илија 
Бетувски. 

„Ние како наставници и педагози по физичко и здравствено образование настојуваме 
кај учениците да создадеме правилно однесување, развивање на фер плеј, 
толеранција и спортски дух како на теренот така и на трибините" рече Зоран 
Цветковски - наставник по физичко и здравствено воспитување во ОУ Кирил и Методиј 
Свети Николе. 

Г-н Гордан Здравков гордоста на Светиниколскиот фудбал порача: „Вечерва дојдов 
овде да научам нешто повеке за овој проблем“ 

Илија Стоилев претседател на Ф.К Овче Поле повика на позитивн спортски дух на 
спортските терени меѓу играчите, навивачите и публиката. 

Ова беа пораките од Свети Николе, Македонија од спортските работници, 
спортистите, наставниот кадар, граганските организации и граганите упатени во ФАРЕ 
неделата со спорт против расизам и дискриминација во Европа. 

Проект: Истражување во рамките на проектот „Граѓанска мрежа за 
спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ 

Во периодот Август – Октомври 2014 година, Организацијата на жените на општина 
Свети Николе го реализира проектот „Истражување за застапеноста на судир на 
интереси и корупција во јавната администрација во општина Свети Николе, при 

http://www.womsvetinikole.org.mk/2014-FARE-rasna_diskriminacija_konflikti_na_sportskite_tereni.doc
http://www.womsvetinikole.org.mk/2014-FARE-rasna_diskriminacija_konflikti_na_sportskite_tereni.doc
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распределба на средства од општинскиот буџет за Здруженија на граѓани и ранливи 
категории на граѓани“ кој е дел од проектот „Граѓанска мрежа за спречување на 
конфликт на интереси во јавната администрација“- финансиран од Европската Унија, 
а во реализација на Институт за демократија „Социетас Цивилис“- Скопје (ИДСЦС), 
Институт за економски стратегии и меѓународни односи- Охрид (ОИ) и Македонскиот 
институт за медиуми (МИМ).  

Истражувачкиот тим на Организација на жените на општина Свети Николе спроведе 
истражувачки активности преку кои дојде до подетални податоци и информации за 
рааспределба на финансиските средства од буџњетот на општина Свети Николе, 
наменети за локалните здруженија на граѓани и ранливи категории на граѓани за 
период од 2010 до 2013 година. Истражувачкиот проект беше структуиран во два 
дела: 

 Деск истражување преку кое се добија податоци кои се достапни во електронска 
или печатена форма, а се одлуки на Советот на општина Свети Николе и 
информации за тоа кои здруженија на граѓани се регистрирани и активни на 
територијата на Општина Свети Николе.  

 Анкетно истражување опфати 23 претставници на активни здруженија на граѓани 
од Општина Свети Николе и, од друга страна, лицата од Одделението за даноци и 
буџет при локалната самоуправа Свети Николе, кои потполнија прашалник за 
споредбена анализа на информации во однос на двете ставки од буџетот кои се 
цел на истражувањето. 

 Фокус групи беа реализирани со 8 претставници од здруженија на граѓани и 
двајца претставници од локалната самоуправа и група од ранливи категории на 
граѓани кои добиле или биле одбиени за финансиска поддршка од страна на 
општината. 

Резултатите од истражувањето беа објавени во анализа и истите беа презентирани 
пред пошироката јавност на трибината на 06/11/2014 година.  

Анализата даде јасна слика за состојбите во делот на појавите на судир на интереси и 
корупција во јавната администрација на локално ниво и нивото на транспарентност 
при распределба на средствата од општинскиот буџет за здруженијата на граѓани и 
ранлива категорија на граѓани.  

Проекти во партнерство 

Проект: „Локален Волонтерски Сервис“ 

Организација на жените на општина Свети Николе веќе повеќе од 5 години 
функционира како Волонтерска инфо точка во рамките на Локалниот волонтерски 
сервис и во пракса го имплементира Законот за волонтерство на Р.Македонија. 

Со донесувањето на Законот за волонтерство во Република Македонија се јави и 
потребата од неговата имплементација на локално ниво. Со цел волонтерството да 
добие облик на организирана форма каде волонтерскиот труд ќе биде препознатлив, 
целта е да се стапи во контакт со општинската администрација, државни органите и 
јавните институции на локално ниво, да се утврди нивната потреба од ангажирање на 
волонтери, како и видот на услугите кои би можеле да ги добијат од нив. 
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Оваа година по петти пат успешно се реализираше проектот „Локален Волонтерски 
Сервис“. Носител на проектот е Младински културен центар–Битола (Волонтерски 
центар на Македонија), а Организација на жените на општина Свети Николе, заедно 
со уште 5 невладини организации односно Волонтерски Инфо Точки (ВИТ) се 
имплементатори на проектот на локално ниво во градовите каде работат. Проектот 
финансиски е поддржан од National Endowment for Democracy (www.ned.org) 

Проектните активности беа наменети од една страна за младите невработени лица 
кои сакаат да волонтираат и имаат желба да стекнат работно искуство и навики и од 
друга страна за јавните институции/организации и државни органи да се отворат за 
граѓаните, да ги почувствуваат бенефициите од волонтери во нивната институција и 
доследно да го имплементираат Законот за Волонтерство на Р.Македонија. 

Со реализирање на проектните активности во изминатиов петгодишен период во 
Свети Николе беа опфатени 40 волонтери кои волонтираа во 17 јавни 
институции/организации и државни органи, а за нивниот волонтерски ангажман 
добиваа соодветен надоместок за трошоци за пат и храна предвидени со Законот за 
волонтерство. Во последниот циклус од проектот во периодот од почетокот на јануари 
до крајот на март волонтираа 8 волонтери во 4 јавни институции. Од нив 4 волонтери 
беа сместени во Општина Свети Николе, 2 волонтери во Фондот за здравствено 
осигурување и по еден волонтер во Агенција за поддршка и развој на земјоделство и 
ЗГ Граѓанска иницијатива на жени сите во Свети Николе. 

Како до кампања за застапување? 

Во рамките на проектот "Младинско граѓанско образование" подржан од Британската 
амбасада, Националниот младински совет на Македонија спроведе обука за 10 млади 
од општина Свети Николе - Како до кампања за застапување? 

Обуката беше реализирана на 18 и 19 октомври 2014 година во партнерска 
соработка на Организацијата на жените на општина Свети Николе и Центарот за 
меѓукултурен дијалог (ЦИД) од Куманово. Обуката е дел од пошироката кампања 
организирана од страна на Националниот младински совет на Македонија 
(NYCM) во неколку градови низ земјата. 

Десет млади луѓе од Свети Николе учеа како да се соочат со предизвикот да работат 
на прашања кои се од младински интерес и "Како да се направи кампања за 
застапување". 

Во првиот дел од обуката беа разработени теми за Активно младинско учество, 
Демократско учество и Што е кампања за застапување? Во вториот дел од обуката се 
работеше на припрема на предлог кампања за застапување. Обуките беа спреведени 
со интерактивни методи и активно учество на сите присутни учесници . Обучувачи на 
оваа обука беа Лендита Ајдини и Милош Ристовски. 

Целта на овој проект е да ги поттикне и мотивира младите луѓе да развијат и 
имплементираат свои проекти во согласност со потребите на заедницата. 
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Проект: Сите заедно против рак на дојка 

Организацијата на жените на општина Свети Николе со дополнителна финансиска 
поддршка од шведската фондација Квинна Тилл Квинна од Стокхолм спроведе низа 
активности за одбележување на Октомври – светски месец за борба против рак на 
дојка. Вакви активности Организацијата спроведува во континуитет во текот на 
целата година со цел подигнување на свеста кај женската популација за потребата од 
редовни самопрегледи, ехо и мамографски прегледи заради рано откривање на 
малигни заболувања на репродуктивните органи кај жените. Овој октомври 
Организацијата на жените предвидените активности под мотото „Сите заедно против 
рак на дојката“ ги спроведе во соработка со Локалната самоуправа на општина 
Свети Николе, Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот 
на општината, Младинскиот совет при општина Свети Николе, Црвениот крст и 
ученици – волонтери од Средното општинско училиште „Кочо Рацин“ и Основните 
Училишта „Кирил и Медодиј“ и „Гоце Делчев“. 

На 24/10/2014 година е реализирана работилница наменета за жените лекувани од 
рак на дојка и нивни поддржувачи од огранокот на ЗГ Борка – за секој нов ден од 
Велес и жените од Групата за самопомош при Организација на жените од Свети 
Николе. На работилницата присуствуваа 25 учеснички и истата беше водена од 
доктор и психолог. На работилницата се разговараше за потребата од 
психосоциалната и здравствена помош и поддршка на жените заболени и лекувани од 
малигни заболувања.  

На 25/10/2014 година на градскиот плоштад се одржа манифестацијата флеш моб во 
која беа вклучени 100 волонтери-ученици од СОУ „Кочо Рацин“ како и од ОУ „Кирил и 
Методиј“ и „Гоце Делчев“ од Свети Николе.  

На следниот линк може да го погледнете видеото од флеш моб настанот: 

https://www.youtube.com/watch?v=1KmfJmw5O94&feature=youtu.be 

Истовремено волонтерките на Организацијата на граѓаните делеа розови машнички – 
симбол за борба против рак на дојка, флаери и брошури, а исто така прибираа и 
финансиски средства за Фондот наменет за помош на жени лекувани од малигни 
заболувања кој е отворен пред неколку години во рамките на Општината.  

Настанот предизвика голем интерес кај граѓаните и беше масовно посетен, а присутни 
беа и Градоначалникот на општината Г. оран Тацев кој даде безрезервна поддршка на 
настанот и ја истакна спремноста локалната самоуправа и понатаму да стои зад вакви 
активности, Советниците на Советот и други јавни лица од општината. Покрај 
Организацијата на жените во организирање и на оваа активност беа вклучени 
Локалната Самоуправа, Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при 
Советот на општината, Младинскиот совет на општина Свети Николе и Црвен крст. 
Поддршка на оваа манифестација дадоа и Јавните претпријатија Комуналец и 
погребални услуги, како и АД Мода, а учениците за настапот ги подготви 
наставничката по Физичка култура Г-ѓа Тања Ангелова. Целиот настан беше 
медиумски покриен од страна на Локалната ТВ Свет, која за пошироката јавност 
подготви посебна емисија и истата ја пренесе и преку нејзиниот ТВ канал. 

https://www.youtube.com/watch?v=1KmfJmw5O94&feature=youtu.be
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На 29/10/2014 година Организација на жените на општина Свети Николе во соработка 
со ЗГ Борка – за секој нов ден и Клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје ја 
организира предвидената Трибина „Сите заедно во борба против рак на дојка“. На 
трибината која се одржа во големата сала на општината пред присутните зборуваа 
мр.др. Митко Караѓозов и Тораковаскуларен хирург од КБ Аџибадем Систина, шеф на 
Центарот за дојка, др. Дева Петрова – Специјалист Онколог од КБ Аџибадем Систина, 
г-ѓа Биба Додева – Претседателка на Здружение Борка за секој нов ден, г-ѓа. Жаклина 
Јованова – претставник на Медикус Хелп од Скопје. Модератор на трибината беше г-
ѓа Вера Златева – Претседателка на Организација на жените. 

Цел на трибината беше не само да се даде поддршка на жените кои веќе се заболени 
и се лекуваат од малигни заболувања, туку и пред жените од Свети Николе да се 
презентираат основните информации за ракот на дојка, но и најновите сознанија и 
постигнување на ова поле, а со тоа да се подигне свеста за ракот на дојка како 
потенцијално излечива болест доколку навреме се открие. 

Учество на претставници од Организација на жените на општина Свети Николе 
на меѓународни тренинзи 

Прекугранична конференција „Премостување на различностите“ 

Омиш, Хрватска 

Две претставнички на Организација на жените на општина Свети Николе учествуваа 
на прекугранична конференција „Премостување на различностите“ која се одржа од 
04-06 Април 2014 година во хотел Плажа во Омиш, Хрватска. Конференцијата е 
организирана од Екуменска иницијатива на жени од Омиш, Хрватска во партнерство 
со здружениета Li Women од Ливно, Босна и Херцеговина. 

Проектот „Премошчивање различности“ е финансиран од Европска Унија во рамките 
на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Хрватска и Босна и 
Херцеговина. На конференцијата учествуваа 45 мировни активистки и членки на 
различни невладини организации од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, 
Косово, Србија и Хрватска. Цел на тродневниот собир беа теми поврзани со улогата 
на жената во мировните процеси како и можностите за прекугранична соработка 
спрема достапните финансиски средства за вакви и слични проекти.  

На конференцијата беа обработени следните теми:  

 Што е важно при одбирањето на партнери? 

 Жените и базичните мировни процеси: мобилност и размени 

 Социјална инклузија и женски човекови права 

 Моменталните состојби за финансирање во регионот 

 Прекугранична соработка: прилики за меѓукултурен дијалог 

 Најдобри патишта за реализација за добра соработка? 

Во рамките на Конференцијата беше организиран и Саем на Невладини Организации 
кои се претставија со разни рачно произведени производи. 
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Нордиски форум – Малме, Шведска 

Врз основа на долгогодишната соработка и институционална поддршка од Квинна 
тилл Квинна од Шведска, од 11-15 Јуни, Даниела Панева, активистка во Организација 
на жените на општина Свети Николе, присуствуваше на регионална конференција 
наменета за бранители на жески човекови права, а именувана како Нордиски форум.  

Нардискиот форум се одржа во Арена во Малме – Шведска, а беше организиран од 
страна на женското движење од Шведска, Данска, Финска, Исланд и Норвешка. 

На овој форум се дикутираа повеќе актуелни прашања поврзани со еманципацијата 
на жените, родовата еднаквост, заштита од семејно насилство и сите други видови на 
насилство, како и прашања поврзани со мирот и сигурноста на жените.  

На Нордискиот форум учествуваа околу 15000 учеснички од повеќе земји од светот. 
Дискусиите на форумските работилници беа фокусирани на основните документи за 
женските човекови права, Пекингшката платформа за акција, Конвенцијата за 
елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, Резолуцијата на ОН 1325 
– жени, мир и сигурност, како и нови иницијативи акцентираи за подобрување на 
положбата на жената во сите сфери на јавниот, приватниот и политичкиот живот.  

На овој петтдневен форум се одтварија многубројни контакти со скандинавските 
женски НВО кои работат на полето на заштита на женските човекови права, се 
дискутираа прашања од важност за сите жени во светот и се донесоа заклучоци за 
идно постапување при решавање на проблемите со кои се засегнати жените.  

Најважни заклучоци кои се донесоа на работилниците од Нордискиот форум се: 

 Потребно е глобално движење на сите женски организации, 

 Потребна е голема енергија и сила за застапување и решавање на женските 
прашања, 

 Неопходна е соработка со владините институции на локално и национално ниво,  

 Неопходно е соработка со медиумите на локално, национално и меѓународно 
ниво и  

 Пред се потребна е политичка воља за работа за да се постигнат позитивни 
резултати при донесување на било кој вид на стратегија, акционен план или 
имплементација на некој Закон.  

      
Добиени награди и признанија за  2014 година 

Организација на жените на општина Свети Николе зема учество во натпреварот ‘Civil 

Society Peer Exchanges’ во организација на Еуклид Мрежата од Англија и Центарот за 

институционален развој (ЦИРа) од Македонија, а финансиски поддржан од 

Британската Амбасада во Скопје, Македонија 

Натпреварот имаше за цел да ги зајакне капацитетите на граѓанскиот сектор во 

Македонија преку пеер размени, менторирање и тренирање за поттикнување на 

демократски реформи, јакнење на човековите права и креирање на економски 

можности со поддршка од граѓански организации од Британија. Организација на 
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жените на општина Свети Николе беше една од 9 организации од Македонија кои 

влегоа како финалисти во 9 најдобри иновативни идеи за подобрување на положбата 

на жените во општеството. Како финалисти во натпреварот Организацијата влезе во 

менторската програма на проектот и исто така учествуваше на мастер предавањата 

оддржани во Скопје, а водени од експерти од Англија. Преку менторството најдобрите 

иновативни идеи се претворија во остварливи, материјални и оддржливи проекти. 

Како свој ментор Организацијата ја доби Каттле Партнершип од Лондон и менторката 

која беше во работна посета три дена во ноември, заедно со проектниот тимот од 

Организацијата работеа на доразвивање и прецизирање на веќе аплицираната идеја. 

По финализирањето на идејата истата беше аплицирана на вториот циклус од 

натпреварот и на крајот беше избрана за една од трите наградени идеи. 

Организација на жените на општина Свети Николе од Свети Николе, „Порака 

наша" од Куманово и „ОХО" од Скопје се граѓанските организации победници на 

конкурсот во рамки на Проектот за Пеер размена помеѓу граѓански организации 

од Велика Британија и Македонија. Признанијата на наградените организации во 

средината на декември беа доделени од британскиот амбасадор во Република 

Македонија, Чарлс Гарет. 

Амбасадорот Гарет во своето обраќање на доделувањето на признанијата за трите 

најдобри проектни идеи, истакна дека ваквите програми се од голема важност бидејќи 

придонесуваат за посилен граѓански сектор, кој е многу значаен за една земја ако сака 

да се развива како демократско општество.  

- Овој сектор е значаен чувар на отчетноста на владите, глас на граѓаните и предлагач 

на промени за подобра иднина – изјави Гарет и додаде дека е потребно постојано да 

има процес на консултации и да се работи на зајакнување на капацитети на овој 

сектор со цел да се овозможи постојана проверка на демократијата во која живееме. 

Проектот го имплементира ЕУКЛИД Мрежата на социјални иноватори од Англија во 

партнерство со Центарот за институционален развој – ЦИРА од Македонија, а е 

финансиран од Британската Амбасада во Скопје. 

Според програмската координаторка и заменик-директорка на ЕУКЛИД мрежата, 

Луиза Де Амичис, наградените организации на најдобар начин ја демонстрирале 

својата посветеност покажувајќи особено внимание во планирањето, можностите за 

имплементација и понатамошна надградба на проектите. Токму, тоа, потенцира меѓу 

другото е и целта на проектот - да се овозможат партнерства, соработка и менторство 

помеѓу британските и македонските невладини организации во клучни области. 

Организацијата на жени од Свети Николе го доби признанието во областа на градење 

политики и застапување со проект за помош и поддршка на жените заболени и 

лекувани од малигни заболувања со цел полесно надминување на болеста и нивно 

реинегрирање во општеството. 
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Во текот на месец март проектниот тим од Организација на жените на општина Свети 

Николе, како дел од проектните активности на натпреварот учествуваше на пеер 

размена и студиска посета во Лондон, Велика Британија. 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

За период од 01.01.2014 – 31.12.2014 година 

ОПИС  2014 година 

 Износ во денари 

I. АКТИВА  

Основни средства 253.365 

Тековни (обратни 
средства) 

/ 

Парични средства 181.161 

Ситен Инвентар  33.871 

Активни временски 
разграничувања  

30.448 

Вкупно Актива 498.845 

II.Фондови  и Обврски  

Сопствени средства 260.887 

Краткорочни тековни 
средства 

236.508 

Други извори 1.450 

Вкупно фондови и 
обврски 

498.845 

     
 
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 

За период од 01.01.2014 – 31.12.2014 година 

ОПИС 2014 година 

 Износ во 
денари 

I.Приходи  

 I.a Редовни приходи-Донации           462.489 

     I.b Други приходи  

      I. b-1 Камата 83 
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      I. b-2 Чланарина 32.825 

      I. b-3 Други приходи / 

 I.c Приходи од минатата 
година  

931.570 

Вкупно Приходи 1.426.967 

II. Расходи    

      II.a. Трошоци по проекти 933.640 

      II.b. Сопствени трошоци 257.037 

      II.c. Останати расходи / 

Вкупно расходи 1.190.677 

Вишок на средства 236.290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организација на жените на  
   општина Свети Николе 
        Претседателка 

        Вера Златева 
                  ______________ 
 
 


