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Реализирана иницијатива покрената од
жените во с.Корешницa

Жените од руралните средини се значаен дел од
локалната заедница и нивните потреби и приоритети

треба да бидат слушнати и вклучени во локалните
програми и политики.

Еден од приоритетите произлезени на овие
работилници, беше потребата од простор за дружење

на жените од селото. Во заедничка соработка со
општина Демир Капија, комуналното претпријатие и
жените од с.Корешница, сега оваа рурална средина

доби нов уреден простор каде жените, децата и
младите ќе може да се собираат, дружат и

социјализираат. Општина Демир Капија се погрижи за
партерно уредување на просторот,а ОЖОСВН на

барање на жените од селото, во договор со општината
и со поддршка на проектот „Јаки жени ја јакнат

заедницата 2“ обезбедија клупи за седење, канти за
ѓубре и садници цвеќе, кои во заедничка локална

акција беа поставени. 

На 05.05 во с.Корешница(Демир Капија) и на 17.05 во с.Горобинци(Свети Николе) се одржаа
работилници за родово-базирано насилство. На овие работилници учесничките имаа

можност да се запознаат со различни видови на родово-базирано насилство (психичко,
физичко, семејно) и како полесно да ги препознаат. Преку работа во групи имаа можност

преку примери да ги пронајдат и да ги распознаат видовите на насилство и преку дискусија
пронаоѓаа решенија како може да се препознаат и спречат било каков вид на насилство.

Работилници за видови на насилство
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Интегрирање на концептот на родова
перспектива во локалните институции

ОЖОСВН и оваа година продолжува со родово
сензитивизирање на вработените во локалните
институции. На 20 април се оддржа еднодневна обука
за интегрирање на концептот на родова перспектива
во локалните институции, на која учествуваа 17
претставници од различни институции во општина
Свети Николе. 

Учесниците имаа задача да
идентификуваат веќе постоечки практики
во институцијата/организацијата од која
доаѓаат, како и да планираат најмалку 5
потенцијални активности во рамките на

организацијата и 5 активности кон
заедницата што може да ги вклучат во

нивната работа, а со цел да бидат
родовосензитивни и да ги унапредат

родовите аспекти во главните политики и
нивната работа со и кон целните групи.

Родово одговорни локални
политики во општина Пробиштип

Со цел воспоставување соработка, подобра
комуникација и координација со општина Пробиштип,
на 10 мај 2022 година, се оддржа состанок со
проектниот тим и координаторката за еднакви
можности на општина Пробиштип, како и со
претседателката на Комисијата за еднакви можности
помеѓу мажите и жените при Советот на општината. На
средбата, присуствуваше и проектната менаџерка од
носителот на проектот – Центар за истражување и
креирање политики.
На состанокот беше презентиран главниот проект,
како и регрантираниот проект и активностите во склоп
на истиот, кои треба да ги реализира ОЖОСВН во
општина Пробиштип.

 

Посета од ОБСЕ
На 22 јуни, имавме чест, во канцеларијата на ОЖОСВН да

не посетат д-р АДЕЛАСИЈА ДИВОНА, Висок офицер за
родови прашања во Мисијата на ОБСЕ во Скопје и

нејзината колешка, Татјана Стоименовска, Виша
програмска асистентка во Мисијата. На состанокот,
одблиску ги запознавме гостите со нашата работа,

достигнувања, но и предизвици во однос на родовите
прашања во локален контекст. 
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Работилница „Лажни вести во медиумите“
ОЖОСВН како партнерска организација на Локална Акциона Група (ЛАГ) Vallis Colapis од

Карловац, Хрватска беше дел од проектот „Читај, Анализирај, Критизирај, Размисли –
Реагирај“, каде наши млади волонтери во текот на мај беа дел од 10 дневен тренинг во
Карловац, Хрватска. По завршувањето на тренингот, нашите волонтери, на 26 мај 2022
година, ги десиминираа стекнатите знаења на млади од Свети Николе. Во соработка со

средното училиште „Кочо Рацин“, Свети Николе, се одржа еднодневна работилница на тема
„Лажни вести во медиумите“. Целта на оваа работилница беше, како да се препознаат

лажните вести, начини на кој може да се откријат точните извори на една вест и начини на
рекција при читање на истите.

Семејството и меѓуврсничкото
насилство

На 30 мај 2022 година во големата сала на локална
самоуправа Свети Николе, се одржа трибина за

врсничко насилство. На трибината беа присутни
родители, наставници, членови на советот на

родителите од ООУ „Кирил и Методиј“ и ООУ „Гоце
Делчев“ и ученици. На почеток на самата

работилница се дефинираше што е врсничко
насилство и како би можело тоа да се препознае. Се
дискутираше и за причините за настанувањето на

насилството помеѓу врсниците кое е видливо и она
кое лежи во коренот на проблемот, но и кои се

последиците од самото насилство. На крај на самата
трибина се поставуваа прашања од присутните, се

коментираше настанот и се даваа препораки за
понатамошни активности за превенирање и

надминување на оваа состојба.
Извештај во сенка за имплементацијата на Конвенцијата на Советот

на Европа за превенција и борба против насилството врз жени и
семејното насилство во Северна Македонија

Овој извештај е подготвен од дел од членовите на Платформата за
родова еднаквост. Платформата за родова еднаквост е основана во
2014 година како неформална платформа на граѓански организации
кои работат на полето на родовата еднаквост во Македонија. Денес,
Платформата ја сочинуваат 28 организации членки, ОЖОСВН е една

од нив, чија визија е да ја промовираат родовата еднаквост како
вредност и заеднички да дејствуваат врз центрите на моќ во

македонското општество.



На 15 април се одржа првиот состанок на неформалната локална мрежа за родова
еднаквост НИКА.

На состанокот присуствуваа по еден од членовите на институциите, членки на
мрежата.

На состанокот се разгледаа Правилникот за работа и Програмата за работа на мрежата,
се разговараше и за идните чекори и активности на мрежата, како и за одржување на
наредниот состанок и одлуките кои треба да се донесат на истиот, како усвојување на

овие документи, назначување на Претседателка и заменичка на мрежата итн.
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Застапувањето е значајно за мрежа
НИКА

Во периодот од 27 до 29 мај, се одржа обука за
застапување и мобилизирање на заедницата, на

која присуствуваа по две претставнички од секоја
институција/организација – членки на

неформалната локална група за унапредување на
родовата еднаквост во општина Свети Николе –

мрежа НИКА.
Целта на оваа обука беше учесничките да се
стекнат со знаења и вештини за креирање на

стратегија за застапување за конкретна промена
во локалната заедница и пошироко. 

Состанок со неформалната локална
мрежа за родова еднаквост НИКА

На 24 јуни ОЖОСВН беше дел од панел дискусијата на тема „Граѓанските организации како
лиценцирани даватели на услуги: Предизвици и можности“ ,која беше организирана од страна на
Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. ОЖОСВН на панелот ги

претстави своите услуги, успесите и предизвиците во пружање бесплатна правна помош и психо-
социјална поддршка. 

ОЖОСВН како
дел од панел дискусија



Е - Билтен број 2 Април - Јуни 2022

Граѓански форум за генерирање на идеи и
поставување на приоритети за работа на Локалниот

економско социјален совет на општина Свети Николе

Организација на жените на општина Свети Николе во
соработка со Општина Свети Николе, на 28 јуни 2022
година, реализираа Граѓански форум за генерирање
на идеи и поставување на приоритети за работа на
Локалниот економско социјален совет на општина
Свети Николе (ЛЕСС-СВН).
Целта на настанот беше да се запознаат присутните со
работата на ЛЕСС, да се зајакне и поддржи работата на
ЛЕСС-СВН со тоа што ќе се овозможи дијалог на
членовите на ЛЕСС Свети Николе со заедницата,
односно со сите засегнати страни, да се генерираат
идеи и да се направи приоритетна листа на проблеми
и потреби на локално ниво кои се планира да бидат
вклучени во програмата за работа на ЛЕСС Свети
Николе за 2023 година.

Форуми за девојки и млади жени „Биди
активна за родово еднакво општество!

Со цел да допреме до што повеќе девојки и млади жени на возраст од 15 до 30 години од
општините од Вардарски и Источен плански регион и да ги запознаеме поблиску со женските

човекови права, родовата еднаквост и како да станат активни општествени чинители кои
прават позитивни промени, ОЖОСВН започна со реализирање на 10 Форуми.

На 25.05.2022 во средното училиште во Делчево и на 04.06.2022 во основното училиште во
Демир Капија, учествуваа 25 девојки и млади жени, кои на интерактивен и партиципативен
начин, се запознаа со женските човекови права, родовата еднаквост и женскиот активизам.

 

ОЖОСВН во соработка со општина Свети Николе, од
април 2022 година се дел од проектот „Унапредување

на социјалниот дијалог во заедницата“ кој го реализира
Младински културен центар од Битола со финансиска
поддршка на Меѓународниот центар Олоф Палме од
Шведска. Проектот има за цел да даде поддршка на

локалните актери во процесот на зајакнување и развој
на Локалните економско-социјални совети (ЛЕСС) како
механизми за унапредување на социјалниот дијалог.
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Работилници одржани со групата за

самопомош во овој квартал

Моето внатрешно дете – поврзано со
детето во себе

Целта на оваа работилница беше
учесничките да се поврзат со своето

внатрешно дете со цел да го освестат овој
свој дел од личноста, да ги препознаат своите
пријатни/непријатни емоции и потреби и да

го вклучат разумниот дел од личноста
наречен „возрасен” да се погрижи за

внатрешното дете/детето во себе. Оваа
техника се користи за полесно да се прифатат

и пребродат работите.

Комплекс вежби за корекција и
превенција на групата за самопомош

Целта на оваа работилница е вежбите да служат за
подигање на нивото на моторните и

функционалните способности и со нив да
придонесат за развој на силата на рацете и

рамениот појас, нозете, стомакот и грбот. Самите
вежби им овозможија на жените од групата да ја

пронајдат моќта во себе и да научат како самостојно
да ја одржуваат моториката на своето тело.

Вежби за жени со рак на дојките
 Целта на оваа работилница е

освестување на жените оперирарани од
карцином на дојка веднаш да започнат

со вежби соодветни за нив.
Вежбите се за превенција од појава на
лимфоедема во градниот кош, потпора

на правилно држење на телото, со тоа и
намалување на болката, слободно

движење на градниот кош и правилно
дишење.
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Меѓународни денови обележани 
во овој квартал



ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ 
НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ (ОЖОСВН)

 
Ул. „Ленинова“ бр. 1-1/4, Свети Николе

Телефон: 032/444-620
 E-mail: womsvetinikole@yahoo.com
 Web: www.womsvetinikole.org.mk
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Организација на жените на општина
Свети Николе и понатаму продолжува

активно да работи

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:

Facebook: www.facebook.com/womsvetinikole 
Instagram: @ozosvnikole 

Блогот на Виктори: www.viktoriozosvn.weebly.com


