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Р Е А Л И З И Р А Н И  П Р О Е К Т И  в о  2 0 1 5  г о д и н а  

 
 

Проект „Институционален грант во програмата Цивика мобилитас  
- програма за поддршка на граѓанското општество во Македонија“ 

Организација на жените на општина Свети Николе е една од 16 граѓански 
организации, носители на институционален грант од Програмата Цивика мобилитас. 
Програмата е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го 
спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка 
(МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU). Програмата Цивика 
мобилитас е програма за поддршка на граѓанското општество во Македонија. Визијата 
на програмата е Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во 
реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани. Цивика 
мобилитас има мисија да биде движечка сила за одржливо граѓанско општество, кое 
практикува позитивни, демократски вредности, ги ангажира граѓаните во локални 
општествени иницијативи и е во добра интеракција со своите конституенти; е 
институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и 
рурални, разновидни организации на граѓанското општество, и има позитивно 
влијание на понатамошниот развој на Македонија. 
Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени 
промени во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и 
развој на граѓанското општество. Исто така, се поддржува граѓанското општество и во 
упатувањето на три „трансверзални теми": родовите прашања, меѓуетничките односи 
и миграциите. Цивика мобилитас ќе работи со граѓанските организации и другите 
актери на граѓанското општество во сите региони и општини, сектори и теми, притоа 
настојувајќи да ги намалува регионалните и секторските разлики во развојот на 
граѓанското општество. Цивика мобилитас промовира внимателно осмислени 
институционален развој и организациско јакнење на граѓанските организации, со што 
цели симултано да придонесе и кон развојот на целото граѓанско општество како 
сектор и кон јакнење на самите граѓански организации. 
Институционалните грантови на 16-те грантисти им беа доделени на 5 Мај 2015 
година во просториите на МКЦ во Скопје од страна на Амбасадорот на Швајцарија во 
Македонија неговата екселенција Стефано Лазарото. 
 
 

Проект „Заедно сме посилни во борба против ракот“  
- финансиска поддршка од локалната самоуправа Свети Николе 

Локалната самоуправа Свети Николе во 2015 година додели финансиска поддршка на 
Организација на жените на општина Свети Николе од буџетот на општина Свети 
Николе наменети за невладини организации. Средствата се обезбедени за 
реализација на проектот „Заедно сме посилни во борба против ракот“ кој е 
наменет за работилници со членките на групата за самопомош на жени заболени 
и лекувани од малигни заболувања и нивно полесно справување со 
психолошките трауми од болеста. Во проектните активности се вклучени повеќе од 
20 жени од општина Свети Николе, заболени и лекувани од малигни болести. 
Проектот се реализира во периодот Септември - Декември 2015 година. 
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Проектните активности вклучуваат работилници за психолошка и здравствена помош 
и подршка на жени заболени и лекувани од малигни заболувања на кои се 
обработуваат теми за здрава храна, здрави стилови на живеење, зошто и каде 
здравјето се губи, што нив лично ги смирува и што ги прави да се чувствуват мирно, 
смирено и радосно. Преку работилниците жените се информираат за надминување на 
непријатностите на кои наидуваат во текот и после лекувањето, може да соберат 
енергија за да се постигне внатрешен спокој и надворешно исполнување, но и да 
разменат искуства за полесно совладување на психолошките трауми кои ги имаат 
после оперативното лекување. Исто така жените на работилниците ќе имаат можност 
и да работат на развивање на својот креативен потенцијал и на тој начин да се 
чувствуваат корисно и исполнето. Работилниците се водени од психолог, доктор и 
едукатор за креативни вештини. 

Со тоа се придонесува кон зајакнување на самодовербата за полесно надминување 
на последиците од болеста кај жените заболени и лекувани од малигни заболувања 
преку давање на соодветна стручна помош и поддршка. 

 
 

Проект „Кампања за борба против ракот на дојка“ 
 
Организацијата на жените на општина Свети Николе како дел од својата програмска 
активност, а во рамки на месецот на борба против ракот на дојка – Oктомври - 
организираше кампања за информирање и сензибилизирање на јавноста за 
опасноста од болеста, за начинот на превенирање преку вршење на редовни 
самопрегледи и мамографски прегледи, за постоперативната терапија и храбро 
надминување на последиците од болеста. 
Како дел од кампања за борба против ракот на дојка, на 29ти Октомври 2015 година, 
претседателката на Организацијата Г-ѓа Даниела Панева, кординаторката на 
здравствената програма Г-ѓа Билјана Димова и највозрасната членка во 
Организацијата Г-ѓа Виолета Мишева ги посетија ординациите во Здравствениот дом 
„Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски" Свети Николе, ПЗУ „д-р Гордана Митева“ и ПЗУ „д-р 
Панче Јосев" и дистрибуираа стотина едукативни флаери на матичните доктори и на 
присутните лица во здравствениот дом. 
Организација на жените на општина Свети Николе, уште од 2000 година активно почна 
да работи на подобрување на здравјето на жените на локално и национално ниво. 
После двегодишно лобирање кај релевантните институции заедно со 16 НВО успеа да 
направи промена во Законот за здравствена заштита . Организацијата почнувајќи од 
2005 година па наваму, во континуитет работи и со група за самопомош, група од 
40тина жени заболени и лекувани од оваа болест. Преку редовно организирање на 
едукативни работилници се пружа соодветна стручна психосоцијална помош и 
подршка на оваа група на жени од страна на стручни лица - доктор и психолог . 
Организацијата преку реализирање на вакви активности се стреми да ја зајакне 
самодовербата на жените од групата за самопомош за полесно надминување на 
последиците од болеста. 
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Проект „Организација на жените на Општина Свети Николе  
во кампањата 16 дена активизам за борба против семејното насилство“ 

 
Годинава во над 180 земји во светот по 24ти пат се реализираа разни активности како 
подршка на кампањата 16 дена активизам против семејното насилство со една цел да 
се поврзат симболично насилството врз жената и човековите права и да се нагласи 
дека таквото насилство е кршење на човековите права. Кампањата почнува секоја 
година на 25-ти Ноември на Меѓународниот ден против семејното насилство врз 
жените, а завршува на 10-ти Декември на Меѓународниот ден на човековите права. Во 
кампањата се вклучуваат стотици илјади организации, политичари, влади, агенции на 
ОН и безброј личности.  
Под мотото „Обој го светот во портокалово“ на 27ми Ноември Организацијата на 
жените на општина Свети Николе беше домакин на „Женски Автобус“ во организација 
на Зонта клубот од Скопје. Најнапред беше организиран марш на улиците на Свети 
Николе кој заврши на Плоштадот каде учесничките формираа портокалова панделка. 
Во Големата сала на Општина Свети Николе се одржа дебата на тема „Семејното 
насилство и институционална подршка на жените жртви на семејното насилство“. На 
дебатата зедоа учество преставници од Министерството за внатрешни работи - 
Полициска станица Свети Николе, Здравствен дом Свети Николе, Центарот за 
социјална работа, Образовните институции, пратеничката во собранието на 
Р.Македонија Г-ѓа Благица Ласовска, Градоначалникот на општина Свети Николе Г-
нот Зоран Тасев, претставничка од Зонта клубот, како и преставници од НВО сектор, а 
беше модерирана од претседателката на ОЖОСВ.Н г-ѓа Даниела Панева. 
Со пораката „Заедно против семејното насилство“ волонтерки од Организацијата 
одбележувајќи го Меѓународниот ден на волонтерската работа-5ти Декември дадоа 
свој придонес и се вклучија во кампањата 16 дена активизам против семејното 
насилство. Волонтерките облечени во маици со порака „Стоп на семејното насилство“ 
во централното градско подрачје на Свети Николе, на месното население им поделија 
информативни флаери против семејното насилство и насилството врз жените. 
Настанот финансиски беше подржан од Екуменска иницијатива на жените од Омиш, 
Хрватска. 
На 10 Декември Организација на жените на општина Свети Николе како дел од 
Националната мрежа за борба против насилството врз жените и семејното насилство, 
а во соработка со Општина Свети Николе и Комисијата за еднакви можности меѓу 
жените и мажите при Локална самоуправа Свети Николе реализираа завршна 
активност ФЛЕШ-МОБ. Во активноста учествуваа 75 ученици од ООУ Гоце Делчев од 
Свети Николе, а беше реализирана со цел да се даде поддршка на жртвите на 
семејното насилство како дел од кампањата16 дена активизам против семејното 
насилство. Флеш-мобот беше во координација на наставничката Тања Ангеловска. Во 
знак на подршка на жртвите на семејно насилство, волонтери и волонтерки од 
Организација на жените на општина Свети Николе поделија флаери и промотивен 
материјал со порака „Стоп на семејното насилство“. Манифестацијата се оддржа на 
градскиот плоштад, а присутните граѓани, на поставените паноа, имаа можност да 
остават порака за поддршка во борбата против семејното насилство. 
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П Р О Е К Т И  В О  П А Р Т Н Е Р С Т В О  
 
 

Проект „Промовирање на активно младинско учество на локално ниво преку 
волонтирање - Локален волонтерски сервис“ 

 
Организација на жените на општина Свети Николе (Локална волонтерска точка), како 
партнер организација на Младински културен центар – Битола (Волонтерски центар на 
Македонија) во периодот ноември 2014 до април 2015 ја имплементира шестата фаза 
од проектот Промовирање на активно младинско учество на локално ниво преку 
волонтирање -  „Локален волонтерски сервис“.  

Целта на проектот е поддршка на одржлив развој на волонтерството во 
Македонија преку воведување на волонтерски програми во јавни институции, 
државни органи, локални самоуправи и НВОи, преку имплементација на Законот 
за волонтерство на локално ниво. Целна група се невработени млади од 18 - 35 
години и локалните самоуправи. Активности на проектот се:  креирање и 
функционирање на волонтерска датабаза, потпишување меморандуми за разбирање 
со институциите/ организациите и креирање на волонтерски позиции, обука, 
сместување, мониторинг и евалуација на волонтери кои ќе волонтираат по 3 месеци 
со надомест на трошоци за пат и храна, обуки за волонтерски менаџмент на 
вработените во институциите/организациите и јавна кампања за промоција на 
локалниот волонтерски сервис.  
Во новиот циклус од ВИТ Свети Николе беа ангажирани 6 нови волонтери 
односно 4 волонтери во Општина Свети Николе и 2 волонтери во општина 
Виница со што преку овој проект се воспостави соработка и со општина Виница. 
Преку оваа иницијатива се придонесе за подобрување на системот за давање на 
услуги на граѓаните, јавност и транспарентност на институциите, како и за личен 
развој на вештините на волонтерите. 
Волонтерите за тримесечниот волонтерски ангажман од 4 часа секој работен ден 
добиваа и соодветен надомест за храна и патни трошоци согласно Законот за 
волонтерство на Р.Македонија 
Проектот финансиски е поддржан од National Endowment for Democracy (www.ned.org). 
 
 

Проект „ Истражување за застапеноста на судир на интереси и корупција 
во јавната администрација во општина Свети Николе, при распределба 
на средства од општинскиот буџет за здруженија на граѓани и ранливи 

категории на граѓани" 
(Јавна дебата за распределбата на средства од општинските буџети) 

 
Транспарентност и ризици од корупција при распределба на буџетските средства, и 
позитивни практики во справувањето со судирот на интересни во локалната 
самоуправа. Ова се само дел од темите кои се дискутираа на јавната дебата за 
распределбата на средства од општинските буџети, што се одржа на 15 април 
2015 г., во големата сала на советот на општина Свети Николе. Настанот го 
организираа Организацијата на жените на општина Свети Николе и Граѓанската 
мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација. 
На дебатата учествуваат неколку граѓански организации членки на мрежата, кои ги 
претстаија наодите од истражувањата и анализите поврзани со корупцијата и судирот 
на интереси во локалната администрација, како и претставник на одделението за 
финансии и буџет во општина Свети Николе. 

http://www.ned.org/
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Претставници на Организацијата на жените на општина Свети Николе ги презентираа 
наодите од анализата за застапеноста на судир на интереси и корупција во јавната 
администрација во Општина Свети Николе, при распределба на средства од 
општинскиот буџет за здруженија на граѓани и ранливи категории на граѓани. Гостите 
од Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит од Скопје, го претставија 
истражувањето на позитивните практики на политики насочени кон спречување на 
корупцијата во јавната администрација на локално ниво. Наодите од истражувањето 
за ризиците од корупција кај јавно-приватно партнерство во Македонија е ги 
презентираше претставник на граѓанската организација Аналитика од Скопје.  
Дебатата е дел од циклусот на јавните дебати што се организираат во повеќе градови 
низ целата земјата, во рамки на Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на 
конфликт на интереси во јавната администрација", што го спроведуваат Институтот 
за демократија „Социетас Цивилис" Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски 
стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), со 
финансиска поддршка на Европската Комисија, преку програмата IPA Civil Society 
Facility. Целта на проектот е ди ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското 
општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот 
на ЕУ интеграција. 
 
 

Проект „Civil Society Peer Exchanges“  
Соработка меѓу НВО од Македонија и Англија 

 
Организација на жените на општина Свети Николе учествуваше 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 тренинг за поттикнување на 
демократски реформи, јакнење на човековите права и креирање на економски 
можности со поддршка од граѓански организации од Британија. Организацијата на 
жените на општина Свети Николе од Свети Николе беше една од деветте организации 
кои беа избрани како финалисти на натпреварот за иновативни идеи во три категории 
и со тоа доби можност да учествува во делот на менторската програма од проектот. 
Во овој дел од процесот Организацијата како свој ментор ја доби Лиа Витингам од 
Каттле Партнершип од Лондон, Англија. Во текот на својата тридневна посета на 
Македонија, менторката заедно со проектниот тимот од Организацијата работеа на 
доразвивање на веќе аплицираната идеја од натпреварот и нејзина подготовка за 
вториот циклус од натпреварот.  
Во средината на Декември 2014 година, Организацијата на жените на општина Свети 
Николе од Свети Николе, заедно со Порака наша од Куманово и ОХО од Скопје се 
прогласени за организации победници на конкурсот во рамки на Проектот за Пеер 
размена помеѓу граѓански организации од Велика Британија и Македонија.  
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.  Признанијата на наградените 
организации беа доделени од британскиот амбасадор во Република Македонија, 
Чарлс Гарет, кој во своето обраќање на доделувањето на признанијата за трите 
најдобри проектни идеи, истакна дека ваквите програми се од голема важност бидејќи 
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придонесуваат за посилен граѓански сектор, кој е многу значаен за една земја ако сака 
да се развива како демократско општество. Програмската координаторка и заменик-
директорка на ЕУКЛИД мрежата, Луиза Де Амичис, истакна дека наградените 
организации на најдобар начин ја демонстрирале својата посветеност покажувајќи 
особено внимание во планирањето, можностите за имплементација и понатамошна 
надградба на проектите. 
Проектните тимови на трите најдобри проектни идеи во текот на месец март 2015 
година учествуваа на „пеер" размена во Англија. Проектниот тим од Организација на 
жените на општина Свети Николе, учествуваше на пеер размена и студиска посета во 
Лондон, Велика Британија и имаше можност да посети организации и институции кои 
активно и успешно работат на полето на подобрувањето на положбата на жените 
заболени и лекувани од малигни заболувања. Претставниците на Организација на 
жените на општина Свети Николе имаа можност да видат многу успешни приказни 
произлезени токму од поддршката што ја пружаат овие организации и институции на 
оваа категорија на жени.  
Беспрекорната функционалност, ефектот што овие институции и организации го имаат 
кај жените заболени и лекувани од малигни заболувања и многубројните успешни 
приказни за реинтеграција на овие жени во општеството се дополнителен стимул за 
практично реализирање на проектната идеја во Македонија и давање на придонес кон 
подобрувањето на положбата на жените заболени и лекувани од малигни заболувања.  
 
 

Проект  „e-ENGAGEMENT“ и во Свети Николе 
 
Организација на жените на општина Свети Николе како партнер организација на 
Младинска Алијанса од Крушево ја организираа и реализираа седмата едукативна 
работилница за млади која е дел од проектот „e-ENGAGEMENT". Главна цел на 
проектот „e-ENGAGEMENT“ е подигање на свеста и развивање на нови вештини 
и знаења кај младите луѓе од сите региони во Република Македонија за употреба 
на можностите и придобивките кои ги нудат новите технологии со цел нивно 
активно вклучување и придонесување во општеството.  
„е- ENGAGEMENT" е проект на Младински Сојуз од Крушево, финансиски поддржан од 
„Фондацијата е-Македонија“, а активностите во Свети Николе се имплементираа во 
партнерство со Организација на жени на општина Свети Николе. 
Проектот е наменет за подобрување на клучните компетенции и вештини на младите 
луѓе со цел да им се овозможи подобро користење на потенцијалот и придобивките од 
новите технологии, како и подигање на свеста кај нив за користење на предностите на 
новите технологии и дигиталните алатки за вклученоста на младите и решавање на 
општествените прашања кои влијаат врз нив. 
Специфични цели на проектот: 
•Зголемување на свеста кај младите луѓе од различни средини во Македонија за 
важноста на електронското ангажирање; 
•Подобрување и зајакнување на вештините кај младите од јазичен, дигитален и 
социјален аспект како и надградување на нивните капацитети за нивно подобро 
дигитално ангажирање;  
•Поттикнување социјална инклузија на специфични маргинализирани групи на млади 
луѓе преку нивно дигитално анагажирање;  
•Вмрежување на „e-ENGAGEMENT" учесниците во мрежа на млади луѓе кои ќе бидат 
поттикнувачи на следни акции за дигитално ангажирање; 
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Водечката сила зад проектот „e-ЕNGAGEMENT" е желбата преку развој на 
комбинација од знаење, вештини, вредности и мотивација помеѓу младите луѓе, да се 
направат позитивни промени во општеството со користење на потенцијалот и 
придобивките на новите технологии.  На работилницата во Свети Николе за првпат се 
собраа млади од различни организации и институции од Свети Николе кои работеа, 
учеа и се дружеа. Работилницата резултираше со интересни идеи од мотивирани 
млади луѓе кои се спремни да придонесат за промени во општеството со нивните 
идеи, ставови, размислувања. Се заклучи дека во Свети Николе недостига младинска 
организираност, информираност и поддршка за да се направат конкретни чекори за 
подобрување на статусот на младите во заедницата и општеството. 
 
 

Проект „Волонтери од Македонија во одбележување  
на FARE фудбалската недела 2015“ 

 
Волонтери и волонтерки од Организација на жените на општина Свети Николе по 11-
ти пат се вклучија во одбележувањето на најголемата општествена кампања  и акција 
во спортот „Football People action week", кампања која ја слави моќта на фудбалот, ги 
зближува луѓето и се спротивставува  на социјалната исклученост и 
дискриминацијата. Во оваа акција се вклучени групи во заедницата, навивачи, 
професионални и аматерски клубови, национални ФАС и групи од граѓанското 
општество од 50 земји организирани во повеќе од 2000 активности за справување со 
дискриминацијата и славење на  различноста. Од 23-25 Октомври 2015 година во 
Свилајнац, Р.Србија се организира меѓународен младински турнир во мал фудбал „Be 
a pal, play futsal!" на кој учествуваа млади од Македонија, Србија, Босна и 
Херцеговина и Бугарија. Македонија ја преставуваа група млади волонтери и 
волонтерки од Организацијата на жените на општина Свети Николе.  
Турнирот на пријателството имаше за цел да ги промовира еднаквоста, 
антирасизмот, толеранцијата, како и почитувањето на различноста помеѓу 
младите. Со заеднички сили се успеа да се покаже дека сите учесници не само 
на фудбалските терени треба да се еднакви и рамноправни без разлика на 
различностите кои постојат (пол, возраст, верска, економска, социјална и 
национална припадност).   Младите учесници на турнирот порачаа дека заеднички 
ќе делуваат на полето на рамноправноста и заедно со илјадници европски групи ќе ја 
користат моќта на фудбалот за да го промовираат обединетиот став против 
дискриминацијата и се декларираат како фудбалски луѓе. 
https://www.youtube.com/watch?v=FYXF2vrtSDo&feature=youtu.be 
 
 

Проект „Волонтер од Мировниот Корпус - Македонија“ 
 

Мировниот корпус е американска организација која е посветена на светскиот мир и 
пријателството која обезбедува волонтери кои даваат придонес во развојот на 
заедниците ширум светот. Како долгогодишен соработник на Мировниот корпус 
Македонија, Организацијата и оваа година им посака добредојде на новата 20та 
генерација на волонтери на Мировниот корпус кои беа дел од учесниците во 
тримесечната тренинг програма во Свети Николе, за нивна подготовка за вклучување 
во заедницата. Тројца од овие волонтери во периодот Октомври-Ноември 2015 година 
имаа чести средби со работниот тим на Организацијата како дел од нивниот 
практикум, а со кој имаа за задача заеднички да подготват и да реализираат завршна 
активност по завршувањето на тримесечната тренинг програма. Како завршна 

https://www.youtube.com/watch?v=FYXF2vrtSDo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FYXF2vrtSDo&feature=youtu.be
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активност од практикумот на 3ти Ноември 2015 година во канцеларијата на 
организацијата се реализираше работилница за 15 нејзини активни волонтери и 
волонтерки на тема „Проектен менаџмент“.  
На 26 Ноември Организацијата ја посети Г-ѓа Елизабета Зиљстра Јовановска која се 
заблагодари за подршката и придонесот, за одвоеното време и енергијата од страна 
на членовите/ките на Организација на жените на општина Свети Николе на идните 
волонтери на Мировниот корпус. Организацијата доби Признание за отвореност, 
соработка и подршка на тренинг програмата на 20тата група на волонтери од 
Мировниот корпус во Македонија. Организација на жените на општина Свети Николе 
во април годинава аплицираше за волонтер од Мировниот Корпус и по завршувањето 
на тримесечната тренинг програма Организацијата беше известена дека токму таа 
е една од организациите во Македонија која во наредниот двегодишен период ќе 
добие волонтерка од Мировниот Корпус.  
Волонтерката Laura Descher Morford во текот на ноември ја посети Организацијата со 
цел да се запознае со тимот и средината во која ќе работи во наредниот двегодишен 
период, а официјално на 7 Декември 2015 година добродојде и посакаа членките и 
членовите на Организацијата. 

 
 

Проект „ ДОТС интервенции во РМ“ 
 
Организација на жените на општина Свети Николе во соработка со здружението ХОПС 
, реализираше серија на едукативни работилници на тема ТБЦ и ХИВ -СИДА“.  
Програмата е финансирана од Глобал фонд , а целна група на едукациите беа 100 
Роми од општина Свети Николе.  
Целта за овие предавања беше  ромската помулација од општина Свети Николе  
да биде запознаена  со поимот на туберкулозата, начините на пренесување и 
превенција од болеста  како и поврзаноста на ТБЦ со ХИВ СИДА.  
Едукативните сесии на овие работилници се одржаа од почеток на месец Октомври до 
крај на месец Декември 2015 година , а ги спроведоа едукаторите Даниела Панева и 
Елена Златева.  
 
 

Проект „ Практикантство во граѓански сектор“ 
 
Организација на жените на општина Свети Николе во соработка со Агенцијата за 
вработување на Р.Македонија, подрачна единица-Центар за вработување-Свети 
Николе беа дел од имплементацијата на ИПА проектот „Поддршка за вработување на 
млади, долгорочно невработени и жени (II)“ финансиски поддржан од Европската 
Унија преку Оперативната програма за развој на човечки ресурси, компонента IV.  
Поткомпонентата 1.1.„Практикантство како поддршка за вработување на млади лица 
до 29 години“, во која учествуваше Организацијата, има за цел  подобрување на 
перспективите за вработување на младите лица, притоа одразувајќи ги моменталните 
потреби на пазарот на труд, како и младите невработени лица до 29 години да се 
здобијат со прво работно искуство согласно нивното образование. Во периодот 
Октомври-Декември 2015 година како практикант во Организацијата беше вклучен 
Ангелче Мишев од Свети Николе, кој беше ангажиран како административен асистент 
и се стекна со искуства и знаења од канцелариското и архивско работење, но имаше 
можност и практично да ги примени неговите знаења согласно неговото образование. 
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У Ч Е С Т В О  Н А  П Р Е Т С Т А В Н И Ц И   

О Д  О Р Г А Н И З А Ц И Ј А  Н А  Ж Е Н И Т Е  Н А  О П Ш Т И Н А  С В Е Т И  
Н И К О Л Е  Н А  М Е Ѓ У Н А Р О Д Н И  Т Р Е Н И Н З И  

 

Организација на жените на општина Свети Николе – дел од настанот Civil 
Society in Research and Innovation во Брисел, Белгија 

На 28 јануари 2015 г. претставничка од Организација на жените на општина Свети 
Николе учествуваше на настанот Civil Society in Research and Innovation во Брисел, во 
организација на The CONSIDER project (Civil society organisations in designing research 
governance), а финансиски поддржан од The European Economic and Social Committee 
(EESC)  Целта на настанот беше да се потенцира работата на EESC и да се 
поттикне дебата меѓу претставниците на засегнатите страни: Институциите, 
Невладиниот сектор и Универзитетите кои се инволвирани во истражувања. На 
настанот беа презентирани истражувања поврзани со политиката во Европа и 
нејзините земји - членки како и истражувања спроведени на неколку реномирани 
универзитети во Европа. Беа посочени конкретни примери на позитивни практики и 
фактори кои влијаат на успехот на граѓански организации во вклучување и 
спроведување на истражувања поврзани со социјалното претприемништво. Исто така, 
беа презентирани и позитивни практики на граѓански здруженија посочувајќи дека 
токму граѓанските здруженија во соработка со Универзитетите и образовните 
институции со нивниот ангажман може да бидат основа за градење на идната 
Европска политика. Во целиот овој процес побарано е засилено да се работи на 
вмрежување и заеднички настап на европските институции, Универзитетите и 
граѓанскиот сектор. 
    
 

Интернационална Конференција „Улогата на верата во надминување на 
сиромаштијата кај децата" , Сараево, Босна и Херцеговина 

 
Рахела Симеонова Манева, членка на Организација на жените на општина Свети 
Николе, по покана на Здружението на жени за меѓурелигиски дијалог, семејството и 
општеството „Мозаик" од Високо, Босна и Херцеговина зеде учество на 
Интернационална Конференција „Улогата на верата во надминување на 
сиромаштијата кај децата". Конференцијата се одржа од 2 до 5 Јуни 2015 година во 
Сараево, Босна и Херцеговина во организација на Action for Children – Arigatou 
International со учество на 100-тина учесници од Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Молдавија, Србија, Македонија, Црна Гора, Индија, Шри Ланка, Непал, САД, Франција 
и Кенија. Целта на конференцијата е да се даде придонес во надминување на 
сиромаштијата кај децата во светот.  На конференцијата беа истакнати повеќе 
прашања кои се важни и влијаат во надминување на сиромаштијата кај децата, како 
што се: 
1. Решавање на конфликтите и градење на мирот, обезбедување на безгрижно 
детство на секое дете и посветување на целосно внимание на децата. Растот и 
развојот кај едно дете е невозможен без мир. 
2. Земање во превид правото на глас и увид кај децата кои не треба да се гледаат 
како беспомошни жртви. 
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3. Грижа за семејството кои се важен сегмент и надминување на родовата 
нееднаквост која е поврзана со клучните прашања на детската сиромаштија 
4. Третирање на ранливите категории во заедницата како што се децата без родители, 
децата невести како и жртвите на семејното насилство. 
5. Улогата на верските заеници во одбележување на позитивните аспекти и нивно 
вклучување во надминување на сиромаштијата кај децата 
6. Надминување на нееднаквоста помеѓу богатите и сиромашните во заедницата, 
справување со прашањето на нееднаквост и повик за поединечни и заеднички акции 
за надминување на сиромаштијата кај децата.  
На крајот на конференцијата Rev. Fred Nyabera, директор на Action for Children – 
Arigatou International повика за спроведување на акции за надминување на детската 
сиромаштија со порака до сите учесници: „Вие не може да го промените целиот 
свет, но можете да го промените целиот свет за едно дете". Учесниците на 
конференцијата донесоа заклучок дека е неопходно ангажирање на сите засегнати 
страни во борбата за надминување на сиромаштијата и дека голема улога ќе треба да 
одиграат владите и владините институции, верските заедници, социјалните 
работници, наставниците, волонтерите, граѓанските здруженија. Јавниот настан беше 
проследен со посети на значајни историски и верски институции и домот за деца без 
родители во Сараево. 
 

Подготвителната работна средба за проектот „Youth Exchange about 
discrimination“, Париз , Франција 

Во рамки на проектот Младинска размена за дискриминација од 8 до 10 Септември 
2015 година во Париз, Франција се одржа подготвителната средба на која 
присуствуваше Дорина Јанева-волонтерка во Организацијата. На подготвителната 
средба учествуваа претставници од сите партнерски организации, а се со цел да се 
дефинираат активностите за реализација на проектот Youth Exchange about 
discrimination кој финансиски е поддржан од програмата Еразмус+. Младинската 
размена за дискриминација  која ќе се одржи во Парис, Франција во Август 2016 во 
која ќе бидат вклучени 28 млади на возраст од 18-25 години од Франција, Романија, 
Белгија и Македонија. 

 
Членките од Организација на жените од општина Свети Николе  

во студиска посета во Босна и Херцеговина 
 

Членки од Организација на жените на општина Свети Николе од 21-24 Октомври, 2015 
година реализираа студиската посета кај партнерската организација ЦУРЕ во 
Сараево, Босна и Херцеговина. Студиската посета финансиски беше подржана од 
Екуменска иницијатива на жени од Омиш-Хрватска. Посетата имаше за цел да се 
разменат искуства и информации со НВО женски организации од БИХ и да се 
пренесат добри практики за теми поврзани со женските човекови права и семејното 
насилство. Преку студиската посета членките на организацијата имаа можност да се 
запознаат со работата на поактивни женски организации од Сараево, законите во 
Босна и Херцеговина кои се однесуваат поконкретно на легислативата за заштита на 
жените и девојките од семејно насилство, нивното спроведување во пракса, начинот 
на соработка со институциите и начинот на финансирање. Во склоп на студиската 
посета Фондацијата ЦУРЕ како домакин организираа средби со повеќе НВО од 
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Сараево кои работат на прашања поврзани со женските човекови права и семејното 
насилство, па беа посетени: 
Агенција за рамноправност на половите на БИХ која работи како единица на 
Министерството за човекови права и бегалци и е фокусирана на прашања поврзани со 
насилството врз жените, заштита против дискриминација, сексуално вознемирување и 
рамноправно учество. Средбата со преставничките од Агенција за рамноправност на 
половите на БИХ овозможи, учесничките во студиската посета да се запознаат со 
функционалноста на законите, примената на меѓународната пракса и застапеноста на 
жените во законодавната и извршната власт. 

Фондација за локална демократија, Центар за правна помош на жени и Сигурна куќа 
се организации кои работат на проекти за реконструкција, самоодржливост, 
образование, култура, социјална и здравствена заштита на женски групи и женски 
НВО. Особени успеси имаат постигнато во областа на заштита на женските права, 
ресоцијализација на жени–жртви на насилство во тек на војната и социо-економско 
јакнење. Особено значајно е што по нивна иницијатива работи Сигурна мрежа, 
односно Женска мрежа, преку која се обезбедува пакет на услуги на жени жртви на 
насилство, што опфаќа: функционирање на СОС линија, сигурна куќа за згрижување 
на жени жртви, како и центар за правна помош, а поврзани се и со други организации 
кои обезбедуваат сервиси за економско јакнење на жените. Во текот на состанокот 
беа разменети искуства и информации за начинот на функционирање, соработката со 
институциите, други граѓански организации, како и законската регулатива, особено во 
доменот на бесплатната правна помош, финансиска поддршка и самоодржливост, 
како и работата на центрите за работа со насилници, воспоставени во рамки на 
мрежата. 

Фондација за зајакнување на жените е организација која обезбедува финансиска, 
техничка и логистичка поддршка за помали организации кои работат со жени. 
Насочена е кон помош на организации кои се соочуваат со проблемот на одржливост, 
а работат со посебно ранливи групи на жени за нивно економско зајакнување, 
економска независност преку финасиска и институционална поддршка на мали 
локални организации ширум Босна и Херцеговина. 

Инфо Хаус е организација која дава директна финансиска помош за развивање на 
сопствени мали бизниси, односно самовработување на жени, припаднички на ранливи 
групи (жртви на семејно насилство, жени кои се изложени на тешка социо-економска 
положба итн.). 

Крила на надежта е организација која работи на полето на социјална инклузија на 
жените и децата преку пружање на помош и психосоцијална поддршка на деца жртви 
на траумите на војната. Фокусирани се на промоција и заштита на човековите права и 
промоција и заштита на менталното здравје. Се занимаваат со едукација на деца и 
млади и со психолошки третман на проблематични деца во училиштата преку посебни 
програми во соработка со Министерството за образование и општините.  

Оваа студиска посета беше уште едно ново искуство на Организацијата кое ќе 
придонесе за унапредување на нејзната работа во справувањето со проблемот на 
семејното насилство и насилството врз жените.  
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Регионална партнерска конференција „жени кои преместуваат планини"   
 Омиш, Хрватска 

 
Од 6ти до 9ти Ноември 2015 година во Омиш, Хрватска каде што е седиштето на 
фондацијата Екуменска иницијатива на жени се одржа Регионална партнерска 
конференција „Жените кои преместуваат планини". На конференцијата учествуваа 
69 жени од шест земји од регионот, активистки на граѓански здруженија кои се 
залагаат и придонесуваат со својата работа за развој на заедницата, остварување на 
правата и подобрување на статусот на жените и мажите, како и преставници од 
организации кои го промовираат меѓурелигискиот дијалог и градење на мирот. Од 
Организација на жените на општина Свети Николе учество на конференцијата зеде 
Билјана Панева. Учесниците на конференцијата покрај можноста да се поврзат едни 
со други, да се запознаат, имаа можност и да ги презентираат своите активности и 
искуства од својата работа и од работата на нивните матични организации. На самата 
конференција се констатира дека потребата од работа на прашањето за 
меѓурелигиски дијалог е многу големо, но бидејќи локалните заедници често се 
затворени за ова прашање овој проблем е малку познат кај пошироката јавност и 
многу малку се работи на негово надминување. 
 Учесниците на конференцијата учеа како да се подобри улогата на жените-лидерки 
преку разработка на повеќе теми, како што се: ненасилна акција, жените иницијатори 
на социјални промени, женските предизвици со кои се соочува денес религијата, 
општествени иновации во граѓанското општество, јакнење на жените кога се соочуваат 
со насилство во семејството и пошироката околина, слобода од насилство, положбата 
на жените во јавниот живот, работа со бегалци и др. теми. 
На конференцијата се заклучи дека неопходно е подобро организирање и поголемо 
ангажирање на активности за промовирање на позитивните општествени вредности 
вклучувајки ја сферата на политиката. Се констатира дека треба да се работи и на 
поголемо вклучување на мажите во женските активности и дека мажите мора да се 
прифатат како партнери во дијалогот за социјални прашања кои произлегуваат од 
поделбата на општествените улоги. Учесниците на конференцијата од ЕИЖ очекуваат 
во наредните три години подршка и партнерство, особено во предпристапните 
фондови на ЕУ, како и дека во следните три години Екуменска иницијатива на жените 
од Омиш ќе биде силна организација-препознатлив регионален лидер на женскиот 
активизам. 
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Д О Б И Е Н И  Н А Г Р А Д И  И  П Р И З Н А Н И Ј А  З А   2 0 1 5  Г О Д И Н А  
 
 

ПРИЗНАНИE за „најдобри од Истокот“ од новинарите од источниот регион 
 

Новинарите од источниот регион во рамките на активностите на регионалниот центар 
„Исток‘‘, коj е дел од Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), следејќи ги 
севкупните општествени процеси од овој дел од државата доделија награди за 
најдобрите во стопанството, туризмот, образованието, невладиниот сектор, 
здравството, хуманоста, спортот, културата. Признанија на најуспешните, на оние кои 
посветено, упорно, стручно и пожртвувано работат им беа доделени на 8 Мај 2015 
година во Виница.  
Во рамките на невладиниот сектор, признанието е доделено на Организацијата 
на жените на општина Свети Николе, за упорноста во борбата градот да добие 
мамограф, бидејќи статистички во овој град жените најмногу заболуваат од рак 
на дојка. Наградата ја прими Г-ѓа Вера Златева, Претседателка на Организацијата на 
жените на општина Свети Николе, а беше доделена од страна на студентката по 
новинарството и новинарка во Радио Кочани, Николина Атанасова. Иницијативата за 
доделување на плакети за најуспешните беше поддржана и од градоначалниците на 
општините од регионот.  На манифестацијата присуствуваше и швајцарскиот 
амбасадор во Р.Македонија, Стефано Лазарото, кој прими признание од Здружението 
за особен придонес во заштитата на животната средина во регионот. 
 
 

Организација на жените на општина Свети Николе добитник на ПЛАКЕТА за 
долгогодишна соработа од Отворена Порта / Ла Страда 

 
Отворена Порта/Ла Страда на 27.05.2015 година организираше прием по повод 
одбележање 20 години од основањето на Меѓународната мрежа за борба против 
трговија со луѓе - Ла Страда и 15 години постоење, успешна мисија и работа, 15 
години промовирање на човековите права и застапување на интересите и потребите 
на лицата кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе.  
На приемот беа присутини долгогодишни соработници, партнери и пријатели на кои 
Отворена Порта им додели плакети. Организација на жените на општина Свети 
Николе е добитник на плакета за долгогодишна поддршка и разбирање во 
реализирањето на заедничките активности. На приемот беа доделени три награди за 
најдобра новинарска статија на тема „Трговија со луѓе‘‘ и три награди за најдобар 
мултимедијален продукт изработен од средношколци. Третата награда за 
мултимедијален продукт беше доделена на Влатко Спасев, ученик во СОУ „Кочо 
Рацин“ Свети Николе. Во своето обраќање, тимот на Отворена порта вети дека и 
понатаму со своите соработници и партнери ќе продолжи да делува во градење на 
демократското општество, ќе настојува да ги почитува и промовира човековите права, 
да дејствува против повреда на достоинството на загрозените лица и да ја унапредува 
социјалната интеграција. 
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ПРИЗНАНИЕ за отвореност, соработка и подршка на тренинг програмата на 
20тата група на волонтери од Мировниот корпус во Македонија 

 
На 26 Ноември Организацијата ја посети Г-ѓа Елизабета Зиљстра Јовановска која се 
заблагодари за подршката и придонесот, за одвоеното време и енергијата од страна 
на членовите/ките на Организација на жените на општина Свети Николе на идните 
волонтери на Мировниот корпус. Организацијата доби Признание за отвореност, 
соработка и подршка на тренинг програмата на 20тата група на волонтери од 
Мировниот корпус во Македонија. 
 
 

Организација на жените на општина Свети Николе  
добитник на ПЛАКЕТА за 25 години активен граѓански ангажман и придонес  

во заедницата од Советот на општина Свети Николе 
 
По повод патрониот празник на градот, „Св. Николај“  на 17 Декември 2015 година  
Советот на општина Свети Николе  на Организацијата на  
жените на општина Свети Николе и додели  Плакета со која се  вреднува и уважува 25 
годишниот ангажман на членките/новите на организацијата и нејзиниот посебен 
придонес во развој на здравствената програма на локално и национално ниво.  
Плакетата беше доделена на Свечената академија од страна на Градоначалникот на 
општина Свети Николе Г-н Зоран Тасев, а во името на Органиозацијата на жените на 
општина Свети Николе наградата ја прими Г-ѓа Даниела Панева Претседателка на 
Организацијата.  
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

За период од 01.01.2015 – 31.12.2015 година 

ОПИС  2015 година 

 Износ во денари 

I. АКТИВА  

Основни средства 228.497 

Тековни (обратни 
средства) 

/ 

Парични средства 603.483 

Ситен Инвентар    33.871 

Активни временски 
разграничувања  

  30.449 

Вкупно Актива 896.300 

II.Фондови  и Обврски  

Сопствени средства 161.736 

Краткорочни тековни 
средства 

733.114 

Други извори     1.450 

Вкупно фондови и 
обврски 

896.300 

     
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 

За период од 01.01.2015 – 31.12.2015 година 

ОПИС 2015 година 

 Износ во 
денари 

I.Приходи  

 I.a Редовни приходи-Донации  1.385.698 

     I.b Други приходи  

      I. b-1 Камата           6 

      I. b-2 Чланарина    8.599 

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

236.290 

Вкупно Приходи  1.630.593 

II. Расходи    

      II.a. Трошоци по проекти 592.835 

      II.b. Сопствени трошоци 289.862 

      II.c. Останати расходи / 

Вкупно расходи 897.697 

Вишок на средства 732.896 
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Претседателка 
Даниела Панева 
______________ 

 


