
Продолжуваме со давање на     
бесплатна правна помош 
Од 09.09.2021 година, ОЖОСВН е запишана во Регистарот 
на здруженија овластени за давање на бесплатна примарна 
правна помош. 

Со ова, Организација на жените на Општина Свети Николе се здоби со 
епитетот „Единствено граѓанско здружение во Вардарскиот плански 
регион на нашата држава кое што нуди ваков вид на помош“. Доколку ти 
е потребна ваква помош - слободно контактирај ја Организацијата на 
телефон или, пак, контактирај нè со приватна порака. Секако, секогаш си 
добредојден/а во нашата канцеларија! 

Е-БИЛТЕН 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Е-БИЛТЕН БРОЈ 3 ЈУЛИ-СЕПТЕМВРИ 2021

Реализирани 
онлајн-настани 

Одржани 
работилници и 
обуки 

Нови 
практикантки во 
канцеларијата 

ПОБАРАЈ ПОМОШ 
Контактирај нè 

телефонски или со 
порака на e-mail/inbox 

или, пак, дојди директно 
во нашата канцеларија.

1
ВЕРУВАЈ ВО НАС 

Стручните, професионални 
лица кои што работат во 

Канцеларијата за бесплатна 
правна помош ви нудат 

професионална соработка и 
загарантирана дискреција.

2

ДОБИЈ ПОМОШ 
Не заборавај дека 
помошта е секогаш 

БЕСПЛАТНА!

3



ЗАПОЗНАЈ ГИ НАШИТЕ НОВИ ПРАКТИКАНТКИ 
Во канцеларијата на ОЖОСВН, од неодамна имаме зајакнување во поглед на активизмот. 
Нашите одамнешни волонтерки: Емина Токовиќ и Каролина Панева добија шанса да 
бидат практикантки во организацијата со цел да ги зајакнат своите вештини и знаења 
кои би ги примениле во иднина, при реализација на идни проекти и проектни 
активности. 

Емина Токовиќ е дел од практикантската 
програма на проектот „МладиХаб - градење на 
вештини за вработување, компетенции и 
можности за вмрежување на младите“, која 
има за цел да поддржи 100 млади практиканти 
и практикантки. Емина учествува во 
секојдневните работни активности на    
организацијата и дава несебична поддршка 
при создавањето и реализацијата на истите. 
Истовремено, посетува бројни обуки и 
семинари, со цел да го збогати своето знаење 
и да даде уште поголем придонес. 

 

Каролина Панева е практикантка од 
практикантскиот повик на Агенцијата за 
вработување. Секојдневно е присутна во 
канцеларијата на ОЖОСВН, активно работи и 
помага при реализација на активностите а, 
истовремено, константно учи нови нешта кои 
би и биле од корист во иднина. Ќе ви откриеме 
една тајна: Гласот на нашиот виртуелен лик - 
Виктори, го позајмува токму Каролина! 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ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА… 
ОЖОСВН дава можност на младите да се надоградуваат и 
стекнуваат работни вештини. Емина и Каролина не се нашите 
први практикантки. Во изминатите години во ОЖОСВН, практично 
искуство стекнале 4 други практиканти и практикантки!






Со цел да ја зајакнеме улогата на неформалната 
локална група за родова еднаквост и да го 

унапредиме статусот на жените и девојките на 
локално ниво, од 12 до 14 јули се одржа тренинг на 

кој учесничките имаа можност да ги подобрат 
своите знаења и вештини за родова еднаквост, 
женски активизам и родово застапување. Беа 
присутни по две претставнички од 11 локални 

институции и организации. 

ОТВОРЕН ДЕН ВО ОЖОСВН 

На 3 јули 2021 година (сабота), од 09 до 13 часот се спроведе ОТВОРЕН ДЕН во 
просториите на ОЖОСВН. Сите заинтересирани граѓани и граѓанки имаа можност да 
дојдат и да дознаат нешто повеќе за Канцеларијата за бесплатна правна помош и психо-
социјална поддршка. Покрај претставниците од извршната канцеларија на организацијата, 
беше присутен и професионалниот тим кој работи во Канцеларијата за БПП и ПСП: 
Даниела Панева (правничка), Ружица Сотировска (психолог) и Игор Гавевски (адвокат). 
Тие, на посетителите им објаснија за услугите што Канцеларијата ги нуди бесплатно и ги 
потсетија дека, доколку тие, или некој нивни близок се соочуваат со некаков проблем од 
областа на правото и/или менталното здравје - треба да побараат помош, односно, уште 
еднаш им посочија дека НЕ СЕ САМИ!

РЕАЛИЗИРАНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЧЛЕНКИТЕ ВО ГРУПАТА ЗА САМОПОМОШ

Тековно реализираме активности за жените-членки во 
групата за самопомош за жени заболени и лекувани од 
малигни болести. Во текот на овој квартал се одржаа 
две активности со физичко-корекциони вежби, како и 
работилница на тема „Функции и болести на црниот 
дроб“. Настаните беа водени од професионалци: 
наставничка по физичко воспитување и лекарка по 
општа медицина.

ОДРЖАН ТРЕНИНГ: НЕФОРМАЛНАТА ЛОКАЛНА ГРУПА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ  

ГИ ЗАЈАКНУВА СВОИТЕ КАПАЦИТЕТИ 
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ДВА ОТВОРЕНИ ОНЛАЈН-НАСТАНИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА 
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ (БПП) И ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА (ПСП) 

 

„Од круцијално значење е младите да ги препознаваат 
сопствените права и да знаат како да реагираат кога ќе 
дојде до нивен прекршок. Не заборавај дека не си сам/
а!“ – е заклучокот што го дадоа лицата вклучени во 
реализацијата на онлајн-настанот „Отворен простор за 
младите“: правничката Даниела Панева, психологот 
Ружица Сотировска и адвокатот Игор Гавевски. Овој 
настан се одржа на платформата ZOOM, на 30.08.2021 
година. Беа присутни повеќе млади од Свети Николе и 
други градови од државата. Се разви и дебата, откако 
неколку од присутните се одлучија да споделат 
моменти од минатото во кои биле жртви на врсничко 
насилство.
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На вториот онлајн-настан, на  
16.09.2021 година, беше 
промовирана Канцеларијата 
за БПП и ПСП на сите 
заинтересирани граѓани и 
граѓанки од Свети Николе и 
околината.
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   ОЖОСВН во периодот од 14 до 24 јули беше домакинка на нашите 
гостинки од Париз, Франција - членки на Извидничкиот   одред „Scouts 
et Guides de France“. За време на нивниот престој, од 19 до 21 јули 2021 
година тие одржаа едукативни работилници за млади од Свети Николе. 
Учеа преку интерактивни материјали и дебатираа на темите „Родова 
еднаквост“ и „Видови на насилство: како да се препознае и навремено 
да се реагира“. На крајот од секоја работилница, присутните имаа 
можност меѓусебно да се дружат, споредувајќи ги културните разлики и 
дегустирајќи француски специјалитети подготвени од гостинките. Сите 
три работилници се одржаа во просториите на ДПД (Доброволно 
противпожарно друштво) - Свети Николе. 

На официјалната веб-страница на ОЖОСВН 
тековно споделуваме едукативнo-информативни 
текстови на различни теми и области од нашиот 
делокруг на работа и во интерес на нашите целни 
групи. Со тоа сакаме да влијаеме на подигање на 
свеста на нашите конституенти во различни 
области. Потсетуваме дека истите можете да ги 
прочитате на www.womsvetinikole.org.mk

Коалиција на младински организации 
СЕГА започнува со имплементација 
на Национална кампања „Право на младински 
додаток – Информирај се за твоите работнички 
права“ која ќе се спроведува во периодот од 12 
август  до 31 декември 2021 година, која што има 
за цел да ги информира младите и работодавците 
за корисноста и придобивките од Законот за 
младински додаток и да придонесе кон негова 
подобра примена. Како партнер во онлајн-
кампањата е и ОЖОСВН. Затоа, следете ги 
нашите социјални медиуми каде што тековно 
споделуваме информативни фотографии и 
текстови од кампањата.

http://www.womsvetinikole.org.mk


 

 На 24.09.2021 година, на онлајн-
платформата ZOOM се одржа Генерално 
Собрание на Националниот младински 
совет на Македонија (НМСМ). ОЖОСВН, 

како дел од мрежата, на Собранието имаше 
свој претставник-делегат (Ненад Јованов.) 

Нашите членки и членови редовно 
посетуваат обуки (обука за мониторинг и 
евалуација, обуки ФИСКАСТ…) за јакнење 
на капацитетите на ОЖОСВН. Нивната 
желба и елан за работа се од големо 

значење за организацијата.

Виктори постојано е присутна на 
социјалните мрежи. Нејзината 
онлајн-кампања продолжува да 
информира и мотивира и во 

следниот период.

KОИ МЕЃУНАРОДНИ ДЕНОВИ ГИ ОДБЕЛЕЖАВМЕ ВО ПЕРИОДОТ ЈУЛИ - СЕПТЕМВРИ 2021? 

-Ден за промоција на грижата за себе       -Светски ден за борба против трговија со луѓе.      
-Светски ден на пријателството.                  -Интернационален ден на младите.                        

-Светски ден против самоубиство     -Меѓународен ден на лимфомот.              -Меѓународен 
ден на демократијата   -Меѓународен ден на мирот   -Меѓународен ден на абортус   

-Меѓународен ден за универзален пристап до информации 

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСЕТЕТЕ ЈА НАШАТА ВЕБ-СТРАНИЦА: www.womsvetinikole.org.mk 
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                        Дводневна работилница за креирање на Правилник за функционирање  
                                        на неформалната локална група за родова еднаквост 

   Настанот се одржа на 24 и 30 септември, а го модерираше фасилитаторката Гордана Несторовска.  
                                                   
                                                   Што креираа учесничките на настанот? 

- Поструктурирано, одговорно и професионално функционирање на групата; 
- Дефинираа визија, мисија, цели, вредности, принципи и структура на групата; 
- Начин на функционирање, администрирање, внатрешна/надворешна 
комуникација. 

Правилникот е основа за понатамошна активна и посветена работа во унапредување 
на родовата еднаквост на локално ниво.

    Наши волонтерки поделија 
информативни флаери, со цел 
промоција на Канцеларијата за 
бесплатна правна помош и психо-
социјална поддршка во сите општини 
и поголеми рурални средини од 
Вардарскиот плански регион. 
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Нашата членка, поддржувачка и соработничка, 
Елена Трајкова, се врати од едногодишниот 
престој во Словенија, како дел од програмата ESC 
(Европски солидарен корпус). Новостекнатото 
искуство е подготвена да го сподели со нас во 
иднина, а дополнително сака да ги инспирира и 
мотивира младите луѓе од општината да се 
пријават и да ги искористат можностите што ги 
нуди програмата ЕРАЗМУС+.

ОЖОСВН на 6ти август 2021 год. во просториите 
на Општина Свети Николе реализираше  
верификациона работилница со преставници од: 
Центарот за социјална работа Свети Николе, 
Агенцијата за вработување, општина Свети 
Николе- одделение Локален економски развој, 
координаторката за еднакви можности на 
општина Свети Николе и советничка од Советот 
на општина Свети Николе- членка на комисијата 
за еднакви можности  од општина Свети Николе. 

Од 5 до 8 јули 2021 година, во Струга се одржа Мрежен состанок за претставнички на граѓански организации. Мрежниот 
состанок нуди единствена можност за вмрежување, споделување на искуства, знаења и научени лекции кои што ќе допринесат 
за развој на капацитетите на граѓанските организации, за теми поврзани со женските права и родовата еднаквост, истовремено 
овозможувајќи локалните и националните организации да придонесат кон зајакнување на женското движење во државата. 
ОЖОСВН, како организација која е поддржана од шведската фондација Квинна Тилл Квинна, беше присутна на настанот, а 
претставничка од организацијата имаше свое излагање на панел-дискусијата „Суштинската улога на женските граѓански 
организации во овозможувањето пристап до сервиси за сите жени“, каде ја презентираше работата на Канцеларијата за 
бесплатна правна помош и психо-социјална поддршка. Настанот се реализира како синергија помеѓу билатералната програма 
“Зајакнување на правата и учеството на жените во Северна Македонија“ финансирана од Сида - Шведската агенција за развој и 
соработка, а имплементиран од страна на Фондацијата Kvinna hll Kvinna во соработка со седум партнерски организации и 
проектот “Пристап до правда за маригнализирани заедници” финасиран од Делегацијата на Европска Унија и ко-финансиран од 
Сида - Шведската агенција за развој и соработка, а имплементиран во партнерство помеѓу Фондацијата Kvinna hll Kvinna и 
Коалиција Маргини. 
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                                   И ПОНАТАМУ ПРОДОЛЖУВА АКТИВНО ДА РАБОТИ  

                   ЗА ПОВЕЌЕ ИНФО, СЛЕДЕТЕ ГИ НАШИТЕ ПРОФИЛИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ: 

                     Facebook: www.facebook.com/womsvetinikole 

                     Instagram: @ozosvnikole 

                         Блогот на Виктори: www.viktoriozosvn.weebly.com 

                                     ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА ДОВЕРБАТА!

КОНТАКТ - ИНФОРМАЦИИ: 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ (ОЖОСВН) 

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА 

(Секој работен ден од 09:30 до 16:00 часот) 

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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