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Организација на жените на општина Свети Николе како институционален грантист од
првата генерација на добитници на Институционален грант за развој на својот
капацитет како граѓанска организација од „Цивика Мобилитас“ програмата за поддршка
на граѓанското општество, а во рамки на Швајцарската агенција за развој и соработка ја
заврши третата фаза до 31 март 2018 година.
Институционалниот грант придонесе во подобрување и унапредување на работата на
организацијата, како и зајакнување на капацитетите и приближување кон целните групи
и конституентите.
Овој грант за ОЖОСВН беше од особена важност бидејќи пред одобрувањето на
грантот се соочувавме со егзистенционални проблеми и ресурси. По одобрувањето на
проектот започна реобовувањето на Организација
Како дел од оваа Програма, ОЖОСВН ја прошири својата мрежа на партнери и
соработници, располага со повеќе информации кои се значајни за граѓанскиот сектор,
споделува различни знаења и искуства со останатите грантисти на Цивика семејството,
а сето тоа е многу значајно за посилен и повлијателен граѓански сектор.
Самото тоа што ОЖОСВН е институционален грантист и има обезбедено средства за
егзистенцијално работење овозможува на извршната канцеларија повеќе да се
фокусира на остварување на целите на ОЖОСВН, задоволување на потребите на
конституентите и придонесување во надминување на нивните проблеми, развивање на
активно граѓанско општество, како и обезбедување финансиски средства за
реализирање на активности и акции, постигнување резултати и остварување цели. А
ова е евидентно во споредба со активностите, ангажираните лица, вклучените целни
групи, соработници и партнери, обем на годишен буџет во споредба со 2015 година и
2017 година.
Период на реализација: 01/04/2017-31/03/2018г.
 ПРОЕКТ:
Мрдни со прст
Организација на жените на општина Свети Николе од декември 2017 година до јуни
2018 година ја реализираше втората фаза од националната иницијатива Мрдни со прст
и реализира, организира, координира и спроведe активности во општините Свети
Николе, Лозово и Штип.
МРДНИ СО ПРСТ е граѓанска иницијaтива чија главна цел е подигнување на јавната
свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој
поединец, како и генерирање на идеи за поддршка и придонес кон специфични
активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно,
но и колективно. Оваа фаза од проектот беше поделен во три дела. Првиот дел се
однесуваше на подигање на свеста на населението од општина Свети Николе и
општина Лозово за штетните влијанија на електронскиот и електричниот отпад и негово
Организација на жените на општина Свети Николе

Годишен извештај 2018
депонирање. Вториот дел се однесуваше на подобрување на граѓанскиот ангажман и
реализирање на локални маалски акции во општините Свети Николе, Лозово и Штип.
Третиот дел се однесуваше на подигање на свеста кај младите за зголемено
младинско учество и кампања за лобирање кај локалните власти за отворање на
младински културен центар во Свети Николе.
Активности за штетното влијание на електричниот и електронски отпад во
Свети Николе и Лозово
Активностите од првиот дел започнаа на 26 декември, во просториите на
Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович- Державин“ во Свети
Николе, каде во склоп на Новогодишниот базар, три дена се реализираа работилници
за деца и млади, каде на креативен начин им се прикажа суштината на правилното
рециклирање на електронскиот и електричен отпад, а на присутните граѓани на
базарот им се делеше промотивен и едукативен материјал. Во пресрет на
новогодишните празници и самата пред празнична атмосфера на 29 декември се
реализираше „ЕЕО забава“. Во ресторанот „Златна Москва“ ЕЕО забавата на
граѓаните им понуди дружење со стендап комичарката Ивана Наскова и музичките
ѕвезди Влатко Лозаноски и Димитар Андоновски придружувани од групата за модерни
танци Clique од Свети Николе. Празните батерии, старите полначи и мобилни
телефони граѓаните ги донесоа како влезници за забавата. На 25.01.2018 година, во
просториите на ОУ „Гоце Делчев“ во Свети Николе се одржа и последната од
планираните работилници за деца и млади на тема: Штетноста од електронскиот и
електричниот отпад во општина Свети Николе.
После промотивниот настан, на 27ми јануари, во соработка со Доброволното
Противпожарно Друштво од Свети Николе, комуналното претпријатие ЈКП Комуналец
и овластената компанија за собирање на електричен и електронски отпад - Нула
отпад од Скопје, се реализираше акцијата „Собирај и добиј“. Стариот електричен
отпад односно: стари фрижидери, ладилници, пегли, машини за перење, фенови,
ваги,ТВ апарати, компјутери, телефони и слично, од 22ри до 26ти јануари во
канцеларијата на ОЖОСВН беа пријавувани од граѓаните кои сакаат да ги депонираат.
На 27ми јануари со возило на ДПД, истите беа подигнати дирекно од домовите на
граѓаните, а пак овластената компанија Нула отпад собраниот електричен и
електронски отпад понатаму го дистрибуираше и постапи според законските
регулативи. Акцијата се реализираше во дворот на ЈКП Комуналец, а имаше и граѓани
кои самостојно го донесоа отпадот на собирното место. Сите граѓани кои депонираа
отпад добија талон и учествуваа во наградната игра која се реализираше по
завршувањето на акцијата и на која беа доделени 20 нови мали електрични апарати
на среќните добитници.
Со цел подигнување на свеста кај населението од штетноста на електричниот и
електронскиот отпад, ОЖОСВН заедно со Организација на жените на Општина Лозово
на 21ви февруари организираа промотивен настан и во Општина Лозово. Настанот се
реализираше во Домот на културата „Кочо Рацин“ во Општина Лозово и започна со
работилница за деца и млади на тема: „Штетноста на електронскиот и електричен
отпад“, а потоа со свој репертоар пред жителите на општина Лозово се претстави
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Мандолинскиот оркестар „Свети Николај“ од Свети Николе. На присутните на
промотивниот настан и се подели промотивен и едукативен материјал. Со цел
подигање на свеста за штетноста од електричниот и електронскиот отпад ОЖ на
Општина Свети Николе и Општина Лозово ја реализираа акцијата „Собирај и добиј“.
Настанот се оддржа на 15ти март пред здружението на пензионерите на Општина
Лозово. Во периодот од 9ти до 14ти март жителите на општина Лозово кои имаа стар
електричен отпад пријавуваа во канцеларијата на Организација на жените на општина
Лозово и истиот, на денот на акцијата беше собран од нивните домови, а дел и
самостојно го донесоа кај собирниот пункт. Слично како и во Свети Николе и жителите
на општина Лозово кои го дадоа својот отпад добија талони за учество во наградна
игра и беа доделени 10 награди на среќните добитници.
Маалски/локални акции во Свети Николе, Лозово и Штип
Активностите од вториот дел на иницијативата се однесуваа на подобрување на
граѓанскиот ангажман и реализирање на локални маалски акции во општините Свети
Николе, Лозово и Штип. На промотивните настани за електронски отпад во Свети
Николе и Лозово се промовираше и оваа активност. Во општина Штип, која беше дел
од оваа активност, на 17 февруари се реализираше промотивен настан. Настанот се
оддржа во Coffee Lab-Штип, а на присутните и случајните минувачи им беше поделен
промотивен материјал и информација за реализирање на локални акции. Присутните
жители на Штип за времетраењето на промоцијата се забавуваа со музичката
програма на Dj Vac.
За реализација на локални односно маалски акции, прво следуваше отворен повик за
аплицирање на идеја за реализација на акции, потоа нивна селекција според
претходно утврдени критериуми и на крај реализација на одобрените иницијативи. Во
рамките на овој повик беа одобрени 7 иницијативи односно предлог акции, од кои по
една во Општина Лозово и општина Штип и три во општина Свети Николе. Во општина
Штип локалната акција се реализираше на 5ти мај. ОЖОСВН и партнер
организацијата EcHO Educational Humanitarian Organization од Штип заедно со
жителите на населбата Пребег реализираа акција за разубавување на урбаното место
и освежување на детското игралиште во оваа населба, како и санирање на
оштетените клупи и дотраени лулашки во истата.
Во општина Лозово акцијата се реализираше на 11 мај. Жителите од оваа општина со
поддршка на ОЖОСВН и партнер организацијата Организација на жените на Општина
Лозово ги размрдаа прстите и ја реализираа акцијата за разубавување, чистење и
уредување на игралиштето позади поштата во Општина Лозово. Преку граѓански
активизам и пријавување на конкурсот за маалски акции оспособија фонтана и
хортикултурно и партерно уредија простор кај повеќе наменското асвалтно игралиште.
Пред почетокот на акцијата граѓаните ги исчистија двата простори и поставија капка
по капка ситем за наводнување на жардињериите.
Уредувањето на просторот со кое ги подобруваме условите за живот на децата и
младите е уште еден доказ за неуморната работа на ОЖОСВН и реализирање на
визиите за подобар живот преку иницијтивата „Мрдни со Прст“. Во Свети Николе преку
првата акција која се реализираше на 29ти мај, се уреди дворното место на ОУ„Гоце
Делчев“ каде беше конструирана релаксирачка околина за најмладите, како за време
на своите часови така и за вон школските и неформални активности. За време на
акцијата учениците, родителите, ДПД како и волонтери на ОЖОСВН беа вклучени во
фарбање, уредување на просторот, изработување на клупи и масички за надворешна
употреба за подобра и уредна околина на своите најмили.
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На 30ти Мај, ОЖОСВН во соработка со Општина Свети Николе, Доброволното Против
пожарно Друштво-ДПД и Јавното Комунално Претпријатие „Комуналец“ ја реализираа
последната, завршна, голема локална акција за разубавување на Свети Николе. Оваа
акција се реализираше на четири локации каде се работеше на обновување,
разубавување и различување на просторот. А тоа се локациите - СОУ „Кочо Рацин“,
Градски парк „Александар Серафимов“ заедно со градкиот плочник, Основно
училиште „Кирил и Методиј“ и Црква „Свети Николај“.
Кампања за Младински културен центар во Свети Николе
Заради потребата од место каде младите од Свети Николе би ја изразиле својата
креативност, мислење, ставови и место за дружење ОЖОСВН ги реализираше
активностите од третиот дел од иницијативата. Овој дел се состоеше од реализирање
на анкетно истражување, online кампања и младински форум. Анкетното истражување
беше реализирано на 200 млади на возраст од 15 до 30 години од општина Свети
Николе, а со цел да се детектираат потребите на младите и нивниот интерес за
вклучување во младински активности и иницијативи. Онлајн кампањата се одвиваше
преку социјалните медиуми и се состоеше од видео пораки и разгледници од млади
од градот кои секојдневно се објавуваа на социјалните медиуми и преку кои младите
ги искажуваа своите потреби за отворање на Младински Културен Центар во Свети
Николе. Младинскиот форум се одржа на 18ти април во просториите на МСУ „Гаврило
Романович- Державин“ во Свети Николе. Форумот беше наменет за сите млади од
Свети Николе, каде истите имаа можност да се промовираат, презентираат и
заеднички дебатираат за можностите, потребите и проблемите со кои се соочуваат и
тоа да го презентираат пред локалните одлучувачки фактори. Во рамките на форумот
покрај панелот на кој се презентираа резултатите од анкетното истражување и
панелистите изнесоа нивни видување за младинска вклученост и активизам, се
реализираа и 4 тематски работилници. Работилниците ги опфатија темите: младинско
учество, формално и неформално образование, креативност и талент и спорт и
рекреација, а секоја од нив беше водена од признати младински работници од градот,
стручни во секоја од областите. За време на младинскиот форум повеќе локални
институции и организации кои работат со млади имаа можност да се промовираат и
презентираат пред присутните со свои штандови и промотивни материјали во фоајето
на универзитетот. За учесниците на форумот имаше обезбедено бесплатен превоз,
материјали и освежување. Иницијативата за отворање на Младински Културен Центар
понатаму беше проследена до Градоначалникот на општина Свети Николе.
Реализацијата на овие активности придонесе во унапредување на работата на
ОЖОСВН, зголемена видливост, продлабочена соработка со локалните институции и
граѓаните, зајакнувања на партнерствата и проширување на активностите на
регионално ниво итн. Од друга страна сите активности беа одлично прифатени од
целните групи и локалното население, а со тоа прават голем чекор во подигнувањето
на квалитетот на живот во локалната заедница и придонесуваат за раст и развој во
своето опкружување.
Период на реализација: 01/12/2017-31/05/2018г.
 ПРОЕКТ:
„ЗАЕДНО ДА ГО ПОБЕДИМЕ РАКОТ И ПРИДОНЕСЕМЕ ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ
НА ГРУПАТА ЗА САМОПОМОШ 2“
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Во период од Јануари до Декември 2018 година, ОЖОСВН го реализираше проектот
„Заедно да го победиме ракот и придонесеме за поквалитетен живот на групата за
самопомош 2" финансиски поддржан од Локалната самоуправа на општина Свети
Николе.
Цел на проектот е зајакнување на самодовербата на жените заболени и лекувани од
малигни заболувања, за полесно надминување на последиците од болеста преку
давање на соодветна стручна психосоцијална помош и поддршка и рекреација.
Во текот на 2018г., беа реализирани вкупно 15 работилници за членките на групата за
самопомош (жени заболени и лекувани од малигни заболувања) фасцилитирани
од доктор, психолог и тренер по зумба и рекреативни активности.
Со почетокот на реализација на проектот прво се оддржа информативна средба со
групата за самопомош, на која учествуваа 19 жени, кои се запознаа со годишната
програма за 2018 година за работа на групата. По состанокот се оддржа и првата
работилница на која се обработуваше темата за Адитиви и емулгатори и на истата
присуствуваа 17 жени. Третата, четвртата и петата работилница се одржаа во пресрет
на велигденските празници и беа креативни работилници на кои учесничките
изработуваа пилиња и зајачиња од волница и крошнички за јајца од хамер, кои потоа
беа продавани на традиционалниот хуманитарен Велигденскиот штанд. Од собраните
средства понатаму беа набавени медицински градници за сите членки на групата за
самопомош, бидејќи средствата предвидени со проектот не беа доволни за набавка на
градници за сите жени од групата. Наредната, шеста работилница, всушност беше
рекреативна работилница каде жените учеа пост-оперативни вежби за дојка и на истата
учествуваа 17 жени. „Разлика меѓу умната и мудрата жена и нејзиното соочување на
внатрешна среќа“ беше темата која се обработуваше на 7та работилница и на истата
присуствуваа 13 жени. Осмата работилница која ја водеа едукаторките, др.Гордана
Митева и психолог Емина Петкова, кои се од самиот почеток со групата за самопомош,
беше на тема „Емотивна енергија“ и на истата присуствуваа 22 жени, а деветата
работилница која ја оддржаа со наслов „Вештини на комуникација“ беше посетена од 19
жени. Овие едукаторки ги водеа и единаесетата работилница со наслов „Страв“ на која
присуствуваа 21 жена, тринаесетата работилница со наслов „Емоции и асертивно
однесување“ на која присуствуваа 21 жена и четиринаесетата работилница со наслов
„Емоции и што се случува со нас“ на која присуствуваа 17 жени членки на групата за
самопомош. Десетата и дванаесетата работилница беа рекреативни и се реализираа
Јога вежби за жени оперирани од рак на дојка. На првата работилница присуствуваа 17
жени, а на втората присуствуваа 16 жени. И двете работилници ги водеше
професорката по физичко и здраствено воспитување и јога инструктор, Тања Ангеловска.
Петнаесетата и последна работилница од проектот, со наслов „Шема Карти“ беше
водена од психотерапевтката Елисавета Секуловска. На работилницата учествуваа 20
жени кои низ интерактивен пристап осознаа како може да се опуштат и што е тоа што ги
опушта, како да се ослободат од негативните работи кои им сметаат, а понекогаш и не
се свесни за тоа.
Во рамките на овој проект, а за одбележување на Октомври-месец за борба против рак
на дојка, ОЖОСВН во соработка со општина Свети Николе, реализираше и едукативна
трибина.
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„Фактори и причини кои доведуваат до малигно заболување и начини за полесно
соочување со болеста“, беше темата на едукативната трибина, која се одржа на 31ви
Октомври, со почеток во 18 часот, во Големата сала на општина Свети Николе. Гостин
на трибината беше, г-ѓа Елисавета Секуловска, психолог-психотерапевт (акредитиран
психолошки советник-ЕАЦ Европска асоцијација за советување) и тренер за
асертивна комуникација. Целта на оваа трибина беше да се запознаат присутните, а и
пошироката јавност, како да се постапи и што може да се направи по
дијагностицирање на болеста, како пациентот да се обиде да најде нов поглед кон
животот и да се научи да живее со радост и задоволство и покрај болеста. Исто така,
се зборуваше за примарната и секундарна превенција во која спаѓа и самопрегледот
на дојка за што беше потемелно објаснето, главните ризици и намалувања на ризикот,
здравите навики кој секој поединец треба да ги прави како што се: непушење,
минимизирање на стрес, 30 минутна физичка активност, јога и медитација итн.
На трибината присуствуваа 40 жени кои се дел од групата за самопомош,
преставнички од граѓански организации, локални институции, општа популација, како и
Градоначалникот на општина Свети Николе кој дава безрезервна поддршка во
борбата со малигните заболувања.
Период на реализација: 01/01/2018-31/12/2018г.
 ПРОЕКТ:
Социјално претпријатие „Виктори Декорации“
Во текот на 2017 година во рамките на проектот Smart Start кој е кофинансиран од
Европската Унија и се спроведува во пет земји: Македонија, Босна и Херцеговина,
Србија, Црна Гора и Турција чиј носител за Македонија е Центарот за истражување и
креирање политики (ЦИКП), десет македонски невладини организации добија
грантови и поддршка да се трансформираат во социјални претпријатија. Организација
на жените на општина Свети Николе е еден од добитниците на грант кој беше
наменет за основање на социјалното претпријатие „Виктори Декорации“.
„ Виктори декорации“, започна со работа од февруари 2018 година и е дел од
Здравствената програма во рамки на ОЖОСВН.
Бизнис моделот е социјално претпријатие и истото работи како декоративен и
креативен центар за изработка на различни видови на декорации и украси, примарно
за детски родендени, но и други видови на прослави за најсаканите. Радоста и
прославите на нашите најмили се секогаш причина повеќе да вложиме посебен труд и
внимание за да бидат посебни и да останат како убави спомени. Преку нашите
декорации на креативен начин ги исполнуваме имагинацијата и желбите на нашите
клиенти за поубави мигови со нивните сакани.
Приходот од социјалното претпријатие е наменет за континуирана работа на групата
за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања, давајќи им
психосоцијална помош и поддршка, набавка на медицински помагала, градни протези,
перики, турбани, како и финансиска поддршка за лекови и патни трошоци за терапии.
Со оваа категорија на жени нашата организација работи повеќе од 20 години, а во
рамките на истата повеќе од 15 години функционира група за самопомош на жени
Организација на жените на општина Свети Николе

Годишен извештај 2018
заболени и лекувани од малигни заболувања, која е единствена од ваков тип во
Р.Македонија.
Дополнително, преку социјалното претпријатие
партиципирање во хумани активности и акции.

влијаеме

на

околината

за

Во развојната фаза на социјалното претпријатие преку грантот од Смарт старт
проектот успеавме да обезбедиме потребни материјали и ресурси за отпочнување со
работа на претпријатието, како и промотивни материјали за доближување на нашите
услуги до потенцијалните клиенти. Во оваа фаза претпријатието беше водено од
планер координатор и административен асистент кои со поддршка на извршната
канцеларија ги извршуваа сите предвидени активности за позиционирање на пазарот.
Во иднина во овој дел планираме да ги вклучиме поактивно и жените-членки на
групата за самопомош. Во период од една година, стекнавме околу 30 клиенти и
генериравме приход од околу 20000 денари.
Во иднина би сакале да продолжиме со имплементација на бизнис планот и по
завршувањето на финансиската помош од проектот Смарт Старт. Секако за да
опстанеме и дојдеме до ниво на самоодржливост потребна ни е дополнителна
финансиска поддршка која се надеваме ќе ја обезбедиме од други донатори. Сакаме
да станеме препознатливи и со изграден бренд на национално ниво и да
воспоставиме онлајн продажба за да бидеме достапни во поширок регион.
Секој почеток е тежок, особено кога се воведува некој нов модел на пазарот. Луѓето
не се доволно информирани за концептот на социјалните претпријатија, па не знаат
што да очекуваат и да ја препознаат неговата вистинска вредност. Развојот на
“Виктори Декорации“ се одвива побавно од предвидената бизнис рамка во однос на
остварување на приход, но многу поважно е луѓето да го сфатат значењето на тоа
што го работиме и да ја стекнеме нивната доверба.
Период на реализација: 15/11/2017-28/02/2019г.
 ПРОЕКТ:
Проект: „Зајакнување на демокрaтијата преку унапредување на родовата
еднаквост, функционалните механизми и динамичното граѓанско општество“
Проектот „Зајакнување на демокрaтијата преку унапредување на родовата еднаквост,
функционалните механизми и динамичното граѓанско општество“ финансиски е
поддржан од Европскиот инструмент за демократија и човекови права при ЕУ
Делегацијата во Македонија и започна да се имплементира од 02 Април 2018 и ќе
трае се до 01 Април 2020. Проектот го имплементираат фондацијата „Жена за
жена“ од Шведска со канцеларијата во Скопје како лидер организација и Организација
на
жените
на
општина
Свети
Николе
како
партнер
организација.
Главна цел на проектот е да се креираат поволни услови за имплементација на
Законот за еднакви можности на жените и мажите, како и интегрирање на родовиот
аспект на ниво на политики. За да се постигне целта ќе се работи на: зајакнување на
капацитетите на локалните механизми за родова еднаквост, како и граѓанските
организации во насока на промоција на родовата еднаквост и зајакнување на жените,
како и на креирање на платформа за соработка помеѓу граѓанските организации,
механизмите за еднакви можности и генералната јавност во насока на поттикнување
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на заеднички родово-сензитивни иницијативи. Со проектот се опфатени општините од
Вардарскиот плански регион: Свети Николе, Велес, Кавадарци, Неготино и Демир
Капија.
Со реализирање на проектот се очекува да се постигнат следниве резултати:
- Таргетираните граѓански организации имаат зајакната свест и придонесуваат кон
имплементација на легислативата и релевантните политики за родова еднаквост
и женски права, преку мониторинг и застапување.
-

Капацитетите на локалните механизми за родова еднаквост за исполнување на
мандатот се зајакнати.

-

Воспоставен е форум за вмрежување и соработка помеѓу граѓанските
организации, релевантните локални чинители и останатите сојузници на локално
и национално ниво.

Во рамките на проектот се предвидени да се реализираат повеќе активности во
насока на подобрување на родовата еднаквост во таргетираните општини. Во текот на
2018 година се реализираа:
- Промотивен настан кој се одржа во Свети Николе и имаше за цел да ја запознае
пошироката јавност од таргетираните општини за текот на проектот и можностите
за вклучување во активности од страна на општините и граѓанските организации
од Вардарскиот регион;
-

Потоа следуваше процес на аплицирање и одобрување на финансиска проектна
поддршка на 5 локални женски организации и организации кои работат на родови
прашања и човекови права, преку процес на суб-грантирање;

-

Преку имплементација на 3 тренинзи на темите: родова еднаквост, родова
интеграција, мониторинг, евалуација и застапување, истражувачки алатки и
методологија беа опфатени околу 60 претставнички на граѓански организации кои
ги зајакнаа своите капацитети и капацитетите на организациите од кои доаѓаат;

-

Беа реализирани 27 интервјуа со по двајца претставници на Комисиите за
еднакви можности меѓу мажите и жените и Координаторките на КЕМовите од 9
општини (Берово, Пехчево, Делчево, Штип, Свети Николе, Велес, Кавадарци,
Неготино и Демир Капија). Овие интервјуа беа спроведени со цел да се изработи
и објави истражување за проценка на потребите на Комисиите за еднакви
можности помеѓу жените и мажите во таргетираните општини, кое понатаму ќе ни
послужи во насока на подобрување и унапредување на капацитетите и работата
на опфатените КЕМови.

-

Со цел споделување информации, знаења и искуства, како и вмрежување помеѓу
граѓанските организации во текот на месец декември се организираше и
тридневна средба за вмрежување.

Во текот на 2019 година ќе продолжиме со имплементирање на останатите
предвидени проектни активности.
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Овој проект е од особена важност за развојот на ОЖОСВН, бидејќи е прв партнерски
проект со ваков обем финансиран од ЕУ Делегација, значително придонесува кон
проширување на мрежата на соработници и партнери од други граѓански организации,
како и воспоставување на соработка со општините Свети Николе, Велес, Кавадарци,
Неготино и Демир Капија.
Период на реализација: 01/04/2018-31/03/2020г.
 ПРОЕКТИ ВО ПАРТНЕРСТВО 
 ПРОЕКТ:
„Младински лидерки“
Проектот „Младински лидерки“ го реализира волонтерката на Мировен Корпус во
Македонија-Дебора Вејкфилд, која веќе втора година е во ОЖОСВН, а со финансиска
поддршка на Мировниот корпус и организациска и логистичка поддршка на тимот на
ОЖОСВН. Целта на овоа проектна активност беше да се придонесе кон градење на
капацитетите на девојки на возраст од 15 до 21 година од општина Свети Николе за
стекнување на вештини за млади лидерки.
Во рамките на проектот беше организиран четиридневeн тренинг со едукативни
интерактивни работилници, кој се оддржа од 26 до 29 јуни 2018г. во Дојран.
Организиран превозот, храната, освежување и сместувањето, како и работни
материјали беа обезбедени од самиот проект.
На самиот тренинг учествуваа 26 девојки од општина Свети Николе и руралните
средини. Работилниците беа водени од три искусни едукаторки и беа опфатени
следниве теми: Комуникациски вештини, Лидерски вештини, „Лице в лице“работилница за дебата и вештини за дебата, Вербална комуникација, „На сцената“работилница за јавен настап, Интервју, „Лидер сум“- работилница за младински лидер,
Невербална комуникација, Тимска работа и Евалуација, Лидерство и фидбек,
„Еднакви сме или не?“ – работилница за разлика меѓу род и пол и стереотипи,
„Илузија или можност“- работилница за модерна технологија и себепретставување,
„Можеме заедно“- работилница за граѓански активизам и донесување одлуки.
 ПРОЕКТ:
„Недела на граѓански организации“
Организацијана жените на општина Свети Николе, оваа година за прв пат беше дел
од Нeделата на граѓански организации поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско
учество. Во рамките на оваа недела, во периодот од 18-23 јуни 2018г., се реализираа
серија од настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации пред
пошироката јавност на територијата низ цела Р.Македонија. За овој повод,
Организација на жените на Општина Свети Николе организира настан под наслов
„АКТИВНИ, ДА! ПАСИВНИ, НЕ!“ кој се одржа на ден 22.06,2018 година од 18:30 часот
во центарот на градот, на плоштадот. На овој настан се презентираа разни услуги и
можности кои невладините организации ги нудат за локалната заедница, а нашите
сограѓани имаа можност поблиску да се информираат за програмите на кои работи
нашата организација, како и кои се можностите да се вклучат и да бидат дел од неа.
Целта на настанот беше зајакнување на довербата помеѓу граѓаните и граѓанските
организации во нашето општество.
Други активности и соработка
Организација на жените на општина Свети Николе

Годишен извештај 2018
Стандардизација на НВО
Организација на жените на општина Свети Николе беше дел од менторските
активности при воведување на стандардите од Прирачникот за воведување на Систем
за квалитет во управувањето на граѓанските организации. Овие менторски активности
како и изработката на самиот Прирачник, беа реализирани од тим на Центарот за
истражување и креирање политики. Преку овие активности согледавме некои
недостатоци и научивме добри практики во организациското управување.
Меѓународен ден на жената
Оваа година меѓународниот ден на жената 8ми март го одбележавме со положување
на цвеќе и оддавање на почит на загинатите жени од нашиот град во
народноослободителната борба. На самиот настан учество земаа претставници од
локалната самоуправа и локалните институции, граѓански организации, општинските
училишта, здруженија на пензионери и др. Присутните ги поздравија Претседателката
на ОЖОСВН и Градоначалникот на општина Свети Николе, а потоа сите присутни беа
поканети на состанок во кабинетот на Градоначалникот. На состанокот кај
Градоначалникот се разговараше за состојбата на жените во самата општина и како
може да се подобри истата.
Велигденски штанд
Организација на жените на општина Свети Николе по трети пат, веќе традиционално,
организира хуманитарен Велигденски штанд. На Велики четврток, традиционално се
одржа хуманитарната акција од креативни Велигденски украси со цел да се соберат
средства за помош и поддршка на групата за самопомош на жени заболени и
лекувани од малигни заболувања која функционира во рамките на Здравствената
програма на ОЖОСВН. Во изработката на креациите учествуваа самите жени членки
на групата, како и младите волонтери од организацијата.
Чуварки на јавно ќесе
Како продолжение на активностите за родово одговорни локални буџети и анализи, а
во рамки на иницијативата Чувар(к)и на јавното ќесе, во периодот од 23 до 25 април,
се одржа обука за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за
анализа на буџетот на локалната самоуправа од родова перспектива. Со поддршка на
UN Women и експерти од Центар за истражување и креирање политики од Скопје, 12
граѓански организации од 11 општини ќе работат на подготовка на извештаи за тоа
колку трошењето на јавните средства во општините е родово-одговорно и ќе
предложат соодветни препораки. Иницијативата е дел од регионалниот проект на UN
Women за родово одговорно буџетирање, финансиски поддржан од Швајцарската
агенција за развој и соработка и Австриската развојна агенција. ОЖОСВН беше дел
од менторската програма и беше ментор при изработка на 5 извештаи за родово
одговорно буџетирање.
Финансов извештај по завршна сметка за 2018 година
ПРИХОДИ:
Годинa

2018

Приходи од позитивни курсни разлики
Приходи од члeнарини
Приходи од донации

172
36.075
3.316.156
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Годишен извештај 2018
Приходи од донација од физичко лице
Приходи од други услуги
Пренесен дел од вишокот на приходите од
претходната година
Вкупно Приходи
РАСХОДИ:
Потрошени материјали
Потрошена енергија
Инвестиционо одржување
Други услуги
Превозни –транспортни услуги
Издатоци
за
реклама,
пропаганда
репрезентација
Наемнини
Други материјални расходи
Провизија за платен промет
Премии за осигурување
Членарини
Интелектуални и други услуги
Останати други расходи
Средства за опрема
Вкалкулирани плати

30.000
39.125
604.784
4.026.312

81.484
27.668
284
235.521
8277
и
82.503
350.250
18685
7141
5000
886.722
1500
47857
862.727

Обврски
Обврски спрема добавувачи
Вкупно

8.405
8.405

Побарувања
Побарувања од купувачи
Вкупно

1.305
1.305

Вкупно Приходи
Вкупно Расходи
Благајна салдо
Салдо на жиро сметка
Салдо на девизна сметка

4.026.312
2.617.835
1.214
1.326.564
80.699
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Претседателка
Даниела Панева
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Организација на жените на општина Свети Николе

