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Неформалната локална група за родова
еднаквост - мрежа НИКА започна со своите

активности

 Неформалната локална група за родова еднаквост - мрежа НИКА, одржа состанок на кој
се избра претседавачка Оливера Арсов членка во мрежата која ја претставува Унија на
жени на ВМРО ДПМНЕ, а како заменичка беше избрана Билјана Ефтимова членка во

мрежата која го претставува Форумот на жени на СДСМ од Свети Николе. Мрежа НИКА
стави акцент на одбележување на Октомври- месец за борба против рак на дојка. Се
дискутираше на кој начин да се допре до што повеќе жени и девојки и да се подигне

свеста кај нив за превенција, но и што после детектирање на болеста.

Со направи  официјалното лого
и ФБ страна на мрежа НИКА

https://www.facebook.com/MrezhaNIKA
Линк до страната на НИКА:
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ОЖОСВН учествуваше на годишното
собрание на Коалиција СЕГА

На Годишното Собрание беа усвоени програмскиот
извештај и финансискиот извештај за работата на СЕГА за
периодот на 2021 година и Годишната програма на СЕГА за

2022 година.

Потпишан договор за проектот "Вклучени
млади, силни заедници" кој ќе се реализира во

наредните 10 месеци во општина Свети
Николе, а ќе придонесе кон креирање на

овозможувачка околина за активно
вклучување на младите во локалната заедница. 

Проектот е регрантиран од Коалиција СЕГА.

ОЖОСВН со нови проекти!

Официјална церемонија за доделување на грантови
на која присуствуваше и ОЖОСВН
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Доколку имате потреба од бесплатен
правен совет и психо - социјална

поддршка можете да се обратете во
канцеларијата на ОЖОСВН која и понатаму

продолжува активно да работи.

Потпишан договор за проектот „НЕ СИ САМ/А- канцеларија за бесплатна правна
помош и психо-социјална поддршка 2“ - кој ќе се реализира во наредните 18 месеци.

Целта на овој проект е да се обезбеди полесен пристап до правда за жени и девојки од
маргинализирани групи од општина Свети Николе и околината преку ефективно и

достапно спроведување на Законот за бесплатна правна помош. Проектот е
регрантиран од Коалиција Маргини и The Kvinna Till Kvinna Foundation, финансиран

од Европската Унија.
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Жените во с.Горобинци добија свое катче за

дружење

Како резултат на барањата на жените од
с.Горобинци, во договор со месната заедница
и со финансиска поддршка од ОЖОСВН, во
центарот на с.Горобинци беа поставени
клупи за седење за поголема социјализација
и дружење на жените и девојките, но и
останатите жители на селото.

Продолжува соработката со Верица Пуздерлиска Греуртер
и во тековната година

ОЖОСВН од 2020 година воспостави соработка со
наша иселеничка во Швајцарија. Целта на оваа

соработка е да се придонесе кон економско јакнење
на жени кои изработуваат рачни изработки и

можност нивните производи да ги продаваат во
Швајцарија, а дел од приходот се донира за поддршка

на групата за самопомош на жени заболени и
лекувани од малигни болести која функционира при

ОЖОСВН. Голема благодарност до Верица и
нејзиното семејство Пуздерлиски кои дополнително,
го донираа целиот приход од нивните изработки и за

интересот за продолжување на соработката со нашето
здружение.

Жените од с.Горобинци остварија средба со
претседателката на Комисија за еднакви

можности меѓу мажите и жените – Фросина
Ѓорѓиева и координаторката за еднакви

можности – Ивана Димитрова. Тие ги
запознаа жените со нивните надлежности во
општината, а потоа ги ислушаа самите жени

за нивните проблеми и потреби и
разговараа како заеднички да делуваат за да

се надминат истите.

Општина Свети Николе ги слушна потребите на жените
од с.Горобинци



На 13.07.2022 се одржа работилница на тема „Јас и другите,
поле за подобрување“. Целта на оваа работилница беше

присутните да го осознаат проблемот со отуѓеноста на луѓето и
дека тој претставува се поголема закана која произлегува како

ефект од претераниот индивидуализам во споредба со минатите
искуства на радосно делење и поддршка во реализација на

животворни идеи, визии и дела, како и искуствата луѓето да не
се плашат едни од други, туку да приоѓаат и да си помагаат со

срдечност и топлина.

На 25.07.2022 се одржа работилница на тема
„Самопочитување“. 

Целта на оваа работилница беше учесничките да се
запознаат со поимот самопочитување и да изградат
здрави алтернативи на самопочитување кон себе,

наспроти токсична зависност или поврзаност со некого
или нешто. Се разговараше за поимот самопочитување

и Масловата хиерархија на потреби.
 

На 17.08.2022  се одржа работилница на тема „Исхрана
на заболените од карцином на репродуктивните

органи“. 
Целта на оваа работилница беше учесничките да
осознаат како правилно да се хранат за да можат

побрзо да закрепнат од терапиите што ги примаат, а
воедно и да не овозможат повторно појавување на

карциномни клетки во организмот.

На 07.09.2022 се одржа работилница од страна на
физиотерапевт.

Целта на оваа работилница е рехабилитацијата кај жени
оперирани од рак на дојката или се во тек на хемотерапија.
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Работилници одржани со групата за самопомош во

овој квартал

На 29.09.2022 се одржа работилница на тема „Здравјето
на мозокот и целосното здравје-Нашиот чудесен мозок“.

Целта на оваа работилница беше, учесничките да
осознаат што се може да направи човекот за

подобрување на своето здравје вежбајќи го и хранејќи
го мозокот секојдневно, а со тоа и искористувајќи го во

поголем процент.
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Различните извори на финансирање се битни за
одржливост на ОЖОСВН

Во периодот од 2 до 4 септември 2022, беше одржан тренинг за диверзификација на
извори на финансирање и самоодржливост на ОЖОСВН. На тренингот беа презентирани
клучни извори на финансирање на ОЖОСВН, начини преку кои организацијата може да
дојде до одржливост и самоодржливост преку донации и проекти, како и петте најчести
форми на прибирање средства и фандрејзинг активности. 

Организација на жените на општина
Свети Николе во рамките на проектот

„Родова перспектива на потребите,
политиките и буџетот на општина

Пробиштип“- регрантиран од Центар за
истражување и креирање политики -

Скопје, спроведе истражување за
прибирање податоци за пристапот до
информации на жените и девојките од

општина Пробиштип и нивото на нивна
вклученост во креирање на локални

политики.

Завршен првиот дел од истражувањето на
 општина Пробиштип
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Организација на жените на општина Свети Николе
споделува во интерес на своите целни групи

Септември е светски месец за подигнување на свеста на малигни болести на крвта (леукемии,
лимфоми и миеломи). Организација на жените на општина Свети Николе ја поддржа кампањата која

ја спроведува ХЕМА - HEMA во соработка со Фудбалска Репрезентација на Македонија (ФФМ) и
пациентската организација за лимфом Lymphoma Australia.

28 септември 2022 година – Родово праведно
општество во кое абортусот ќе биде безбеден, легален
и пристапен за сите жени, без стигма и дискриминација
– ова е барањето што денес, на 28 септември –
Меѓународниот ден на безбедниот абортус, го
упатуваат илјадници поборници за репродуктивна
слобода до своите влади во светот.
Платформата за родова еднаквост порачува: Правото
на здравје значи и пристап до легален абортус – и не
смее да трпи поради економската криза.

14 септември се одбележува како ден на ослободување на
Општина Свети Николе. ОЖОСВН беше дел од положување на

цвеќе во чест на паднатите борки и борци.
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Меѓународни денови обележани 
во овој квартал



Доколку сакате да ги поддржете нашите
активности можете да направите уплата

на сметка: 270000000911687
или да не контактирате преку следниве

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:

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

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

Блогот на Виктори: www.viktoriozosvn.weebly.com


