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   НОВИ ПРОЕКТИ

 „Јаки  жени  �а  �акнат  заедницата  2“:

        Од  01.01.2021 стартувавме  со  3 нови  проекти:

1.
         
     -ВРЕМЕТРАЕЊЕ:  01.01.2021-31.12.2023
     
      -ГЛАВНА  ЦЕЛ:  Подобар  квалитет  на  живот  на  жените                             
                                         и  дево�ките  на  локално  ниво  
                        преку  создавање  можности  за  нивно  активно  и      
                                      ефективно  вклучување  и  учество .

     -ФИНАНСИРАН  ОД:  Фондаци�а  Kvinna 
                                               Till  Kvinna, Шведска       

   2.„Институционализирање  на  квалитетни  сервиси  за
рехабилитаци�а  и  интеграци�а  на  жени  жртви  на
насилство“

      -ВРЕМЕТРАЊЕ:  01.01.2021 - 31.12.2021
     
      -ГЛАВНА  ЦЕЛ:   Да  се  придонесе  кон  подобрување ,    
 унапредување  или  воведување  нови  локални  политики  за
помош  и  поддршка  на  жените  и  дево�ките  жртви  на  семе�но  и/
или  родово  базирано  насилство .
      
      -ФИНАНСИРАН  ОД:  Проектот  е  регрантиран  од  Национална
мрежа  против  насилство  врз  жени  и  семе�но  насилство  во
партнерство  со  Автономен  женски  центар ,  Срби�а ,  а
финансиски  поддржан  од  Австриска  Агенци�а  за  Разво� .

3. „Заедно  да  го  победиме  ракот  и  придонесеме  за
поквалитетен  живот  на  групата  за  самопомош  2“

      -ВРЕМЕТРАЕЊЕ:  01.01.2021 - 31.12.2021
     
      -ГЛАВНА  ЦЕЛ:  За�акната  самодовербата  на  жените  од
групата  за  самопомош  за  полесно  надминување  на
последиците  од  малигната  болест  преку  давање  на  соодветна
стручна  психосоци�ална  помош ,  вежби  и  поддршка
      
       -ФИНАНСИРАН  ОД:  Локална  самоуправа  на  
                                                 Општина  Свети  Николе



ОЖОСВН не само на
 8 Март ,  туку секо� ден ,

со упорност ,

посветеност ,  сила и
храброст продолжува

со борбата за
соци�ална ,  економска и

политичка
рамноправност .

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 8 МАРТ

Е -БИЛТЕН  |  ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  ЖЕНИТЕ  НА  ОПШТИНА  СВЕТИ  НИКОЛЕ

ОЖОСВН, 8 Март го празнува со оддавање почит на
заслужните жени кои го започнаа патот за родова еднаквост

и постојано залагање за продолжување на борбата за
социјална, економска и политичка рамноправност.

Оваа година, по овој повод, ги имавме следните активности:
 

- Положување цвеќе на паднатите борки за слобода од
Oпштина Свети Николе;

-Учество на Марш за женски права „Држава што не постапува е
држава што силува“ во Скопје;

-Работна средба со локалната координаторка за еднакви
можности меѓу мажите и жените на Општина Свети Николе.



УЧЕСТВО НА НАШИ
ЧЛЕНОВИ НА ПОВЕЌЕ
ВЕБИНАРИ СО РАЗЛИЧНИ
ТЕМАТИКИ

АКТИВНО УЧЕСТВО НА
ОЖОСВН НА ДВАТА ПРОТЕСТА
ВО СКОПЈЕ, ПОРАДИ
СЛУЧАЈОТ „ЈАВНА СОБА“

ТЕКОВНИ СОСТАНОЦИ СО
ЧЛЕНСТВОТО ЗА
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Канцеларијата за бесплатна правна и
психолошка помош и поддршка

 продолжи со работа, во склоп на
канцеларијата на ОЖОСВН.

За истата, преку специјализирана
работилница водена од експерт,

беше изготвен Правилник за работа.
Доколку имаш потреба - контактирај

нѐ на:
 

Телефон: 032/444-620
E-mail: womsvetinikole@yahoo.com
или лично, во нашата канцеларија

на ул. „Ленинова“ бр.1-1/4

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ

ЗА ПОДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ЈА ПОСЕТИТЕ 
НАШАТА НОВА ВЕБ-СТРАНИЦА:

СЕЛЕКЦИЈА  НА  АКТИВНОСТИ :

|  Е -БИЛТЕН  |  ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  ЖЕНИТЕ  НА  ОПШТИНА  СВЕТИ  НИКОЛЕ   |

КОНТИНУИРАНА РАБОТА
НА ТЕКОВНИТЕ ПРОЕКТИ

ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА...

.womsvetinikole.org.mk


