
 1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗДРУЖЕНИЕ ЖЕНСКИ ФОРУМ - ТЕТОВО 
 

 

 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ   

2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Содржина: 
 

 За Здружението Женски Форум - Тетово 

- Опис на Здружението 

- Визија 

- Мисија 

- Главна цел 

- Стратешки цели и програми 

 

 Имплементирани проекти во 2017 година 

 Услуги 

 Активности на Женски Форум во 2017 година 

 Финансиски извештај за 2017 година 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ЖЕНСКИ ФОРУМ - ТЕТОВО 

 
                                  ОПИС НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 

“Женски Форум – Тетово“ (ЖФ) е навладино, непартиско, непрофитно и 

хуманитарно здружение, основано во јануари 2001 година во Тетово, со 

регистарски број 1/2001 под името “Форум на Албанската жена“ (ФАЖ).  

Од февруари 2008 година името на здружението е променото од Форум на 

Албанската жена“ во Женски Форум – Тетово“.  

ЖФ е со седиште во Тетово, но своите активности ги реализира во поширок регион 

на Северниот и Западниот дел на Македонија.   

 ЖФ брои 39 членови кои се активно вклучени во активностите на 

организацијата. Членките на ЖФ имаат искуство во работењето со жени и деца. 

Тие имаат учествувано и работено на голем број семинари и проекти за едукација 

на жената и децата.  

 

ВИЗИЈА 

 

“Женски Форум – Тетово“ се стреми кон еманципација на жената, особено 

од руралните средини, самоосвестување на жената и подигнување на свеста за 

нејзиниот нарамноправен статус во општеството, заштита на човековите права и 

еднаквост меѓу половите.   

 

 МИСИЈА 

 

 “Женски Форум – Тетово“ е невладина организација која работи во 

Северниот и Западниот дел на Македонија на подигање на свеста за нејзино 

осамоставување, јакнење на нејзината самодоверба и непречана интеграција во 

општествените текови.  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

 

Промовирање на жената како рамноправен партнер во донесувањето одлуки 

и придонесување кон зајакнување на жената во заземањето значајни улоги во 

развојот на цивилно општество во Македонија.  
 
 
                  СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ   

 

 

Согласно стратешкиот план, стратешки цели и програми на Здружението се:  
- Институционален развој на Форумот (јакнање на сопствените 

капацитети);  

- Економски развој и јакнење на жената  

- Заштита и унапредување на човековите права  
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     УСЛУГИ 

 
Центар за бесплатна Правна помош на жртви од семејно насилство 

 

Центарот за бесплатна правна помош за жртви од семејно насилство во Тетово 

(ЦПП), постои и функционира во состав на Здружението Женски Форум Тетово од 

2002 година и нуди единствен вид на услуги од ваков тип за Тетовскиот региот и 

поширокиот западен дел на Македонија. Основна цел на ЦПП е обезбедување на 

бесплатни правни совети и услуги за жени жртви на семејно насилство како и 

едукација и информирање за семејното насилство.  

Услугите кои ги дава ЦПП се целосно усогласени со минимум општи и 

специјализирани стандарди кои граѓанските организации што нудат 

специјализирани услуги за заштита на жртви од семејно насилство треба да ги 

исполнуваат. Согласно на тоа, во работењето користи стандардизирани документи 

како: Деловник за работа, постапка за прием и постапување со жртви на семејно 

насилство, прашалник за пријавено семејно насилство, изјави за користење на 

лични податоци и водење на соодветни постапки за жртвите од семејно насилство и 

личен план за безбедност за жртвите од семејно насилство. 

ЦПП користи посебна просторија која е во склоп на канцеларијата на Здружението, 

која има своја приватност и во која се обезбедува родово сензитивен амбиент.  

ЦПП е воден од стручен тим составен од Координатор и Адвокат. Тимот го 

сочинуваат само жени, кои покрај стручноста во правната проблематика имаат 

поминато обуки од областа на насилството врз жените и семејното насилство и се 

сензибилизирани за постапување и обезбедување услуги на жени жртви. 

ЦПП има воспоставено соработка со други НВО кои работат на заштита на жртви 

од семејно насилство и со сите институции кои се надлежни за институционално 

решавање на проблемот на жртвата, а тоа се: Центарот за социјална работа, СВР 

Тетово, Основното јавно обвинителство, Основниот суд, Клиничката болница.  

Во соработката, ЦПП соодветно писмено го регулира работењето со потпишани 

Меморандуми за соработка. Во согласност со законот за превенција, спречување и 

заштита од семејно насилство, ЦПП членува во Мултисекторскиот стручен тим, кој 

е координиран од страна на ЈУ МЦСР Тетово. 

 

Центарот за правна помош работи јавно и транспарентно и за своето работење 

сочинува периодични и годишни извештаи, кои соодветно се објавуваат и на web 

страницата на Здружението Женски Форум од Тетово и има одлична соработка со 

локалните медиуми за промовирање на ЦПП. 
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ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2017 

 
 

Име на проектот: Економско зајакнување на жените од Полошкиот регион 

преку застапување и промовирање на нивните имотни права 

Локација: Полошкиот регион, урбани и (акцент на) рурални средини 

Целна група: жени во Полошкиот регоин со посебен акцент на жените од 

руралните средини 

Активности: 

 Спроведување, објавување и промовирање на истражување за состојбата со 

имотните и наследните права на жените во Полошкиот регион, 

 Организирање на најмалку 6 јавни дабати со релевантни чинители (ГО, 

медиуми, ЛС,, правосудни органи итн.) за имотните и нследните права на 

жените 

 Организирање на најмалку 20 локални советувања со акцент на жени од 

рурални средини за конституенти жени за нивните имотни права 

 Организирање на јавна кампања (принтање и дистрибуирање на постери и 

летоци) 

 Воспоставување на служба за правна помош за имотни и наследни права на 

жените 

 Обезбедување на бесплатна правна помош (советување) 

 Организирање на најмалку 30 индивидуални и групни состаноци со локални 

чинители за придобивање на нивната поддршка за промовирање на 

економските права на жените 

 Координирање на релевантните чинители во мрежа. 

 Организирање на најмалку 4 координативни состаноци на мрежата со цел 

разгледување на состојбите и предлагање на конкретни мерки 

Времетраење: 22 месеци 01.07.2016 – 31.05 2018   

Донатор: Civica Mobilitas 

Цел: Да се придонесе кон економско зајакнување на жените од полошкиот регион 

Специфична цел: Да се поттикне и придонесе кон остварување на имотните (и 

наследните) права на жените во Полошкиот регион 

Резултати: 

- Подигната свест на жените (и на целокупната јавност) во Полошкиот регион 

за нивните имотни инаследни права преку дебати, советувања и јавна 

кампања 

- Подобрено остварување на имотните и наследните права на жените во  

Полошкиот регион преку служба за правна помош 

- Формирана и активирана мрежа на релевантни чинители на локално ниво на 

полето на промовирање на имотните права на жените. 
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Име на проектот:  IRIS – Развивање на функционална креативност: Од 

зборови до акција! 

Локација: Белгија, Македонија, Бугарија, Естонија, Летонија  

Целна група: Организации кои работат со млади 

Времетраење: Февруари 2016 – Јануари 2018  

Донатор: Европска Унија преку  младите во акција  

Носител на проектот: Tabora vzw, Белгија 

Партнери: Erdena vzw Белгија, Leerwerplaats Garage vzw Белгија, Здружение 

Женски Форум Тетово, Caritas Sofia, Estonian Leader Union, Rigas Tehnical 

Universitate 

Цели: 
- Развивање на стратешко партнерство помеѓу организации кои промовираат 

социјална инклузија на млади од ранливи категории 

- Да се изнајдат , во соработка со младите, различни начини за развивање на 

функционална креативност, така што младите ќе можат да ги користат 

нивните потенцијални вештини за остварување на нивните соништа и 

придвижување „од зборови кон акција”  

 Да се споделат добри практики помеѓу организациите кои истите ги 

практикуваат во работењето со младите 

 

 

Име на проектот: Зајакнување на жените како носители на права во 

Тетовскиот Регион  

Локација: Тетовскиот регион (селата: Теарце, Глоѓи, Селце, Шипковица, Пирок, 

Боговиње, Голема Речица, Џепчиште, Нераште)  

Целна група: Жени од руралните средини на Тетовскиот регион 

Времетраење: Јануари – Мај 2017 (5 месеци)  

Донатор: U.S. Peace Corps and USAID 

Цел: зајакнување на жените од регионот на Тетово како носители на права, 

олеснување на пристапот до пристапот до поддршка и услуги за остварување на 

правата без срам и страв 

Активности:  
Работилници за Амбасадорките на Здружение Женски Форум Тетово на следниве 

теми: 

 Мисија на Женски Форум Тетово 

 Женски права 

 Поддршка на жртви од семејно насилство 

 Комуникација и справување со конфликти 

 Доверба и самодоверба 

 Дискусии/Презентации фасилитирани од обучените Амбасадорки на 

Женски Форум Тетово и пренесување на нивното стекнато знаење и 

вештини на жени од нивните рурални средини  

Резултати: 
- Формирана мрежа на жени Амбасадорки на Женски Форум Тетово од 

рурални средини на Тетовскиот регион за обезбедување поголем опфат и 

видливост на активностите на здружението  
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- 9 жени од рурални средини на Тетовскиот регион стекнале знаења и 

вештини за комуникација, справување со конфликти, самодоверба, јавен 

говор, женски права и поддршка на жртвиож од семејно насилство   

- 94 жени од заедницата се информирани за женските права а особено за 

услугите за поддржка кои им се на располагање на жртвите на семејно 

насилство.  

 

 

Име на проектот: Зајакнување на жртви од семејно насилство – УНТФ  

Локација: Тетовски Регион 

Целна група: Жени жртви и потенцијални жртви од семејно насилство 

Времетраење: Март 2017 – Март 2020 

Донатор: УНТФ – од Обединетите Нации UN Trust Fund to End Violence against 

Women 

Цел:  

Жените и девојките жртви и потенцијални жртви на семејно насилство во 

Тетовскиот регион имаат подобрен пристап до услуги и подобрени ставови за 

барање помош.  

Aктивности: 

 Кампања за семејно насиство која вклучува: работилници за подигање на 

свест, дистрибуција на постери и информативни брошури, панел дискусии и 

др. 

 4 циклуси на работилници за: запознавање со правата, личен развој и 

финансиска писменост  

 Формирање на работна група од даватели на услуги за жртви на семејно 

насилство на локално ниво и подготовка, имплементација и следење на 

мултисекторка стратегија за поддршка и заштита на жртвите од насилство    

Резултати:  

- даватели на услуги ќе подготват, имплементираат и следат систем за 

поддршка со поголема идентификација на жртвите - упатување и родова 

чувствителност;  

- Жртвите од семејно насилство ќе покажат поголема доверба и лична 

агенција, да научиле нови лични, животни и финансиски вештини; и  

- Жртвите од семејно насилство ќе имаат стекнато алатки и знаење за да ја 

олеснат својата сопствена група за поддршка. 

- 275 членови на заедницата кои учествуваат во работилниците на проектот ќе 

имаат поголемо знаење и свест за правата на жените, разбирање на 

насилството врз жените како прекршување на човековите права и услуги 

достапни за жртвите од семејно насилство;  

- жените изложени на ризик ќе покажат поголеми ставови за барање помош и 

лична агенција, ќе покажат дека научиле лични, животни и финансиски 

вештини; и 

- зголемено информирање и јавен дијалог за жртвите од семејно насилство во 

Тетовскиот регион преку разновидни медиуми.  
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Акција: Информирање на жените од руралните средини на Тетовскиот регион за 

нивните права, услуги кои им се на располагање на локално ниво и механизми 

преку кои истите може да ги остварат 

Локација:  рурални средини на Тетовскиот регион 

Време на реализација: месец Април 2017 

Целна група: жени од рурални средини на Тетовскиот регион кои имаат отежнат 

пристап до информации за своите права, нивното остварување и заштита. 

Цел на акцијата: Информирање на жените од рурални средини за нивните права, 

услуги кои им се на располагање на локално ниво и механизми преку кои истите 

може да ги остварат. 

Донатор:  Консалтинг за стратешки развој и Акција Здруженска во рамки на 

проектот “Подобрување на учеството на жените во процесите на одлучување на 

локално ниво” UNWomen 

Теми на дискусија: Услугите на локално ниво кои им се на располагање на жените 

за остварување на нивните права и тоа особено за заштита од семејно насилство, 

економско јакнење на жените, згрижување на деца од пред училишна возраст 

Главни активности:  

 Одржување на 8 информативни презентации со жени од рурални средини во 

Тетовскиот регион 

Постигнати резултати: 

- Одржани 8 информативни презентации со жени од рурални средини во 

Тетовскиот регион  (Глоѓи, Нераште, Голема Речица, Боговиње, Џепчиште, 

Теарце, Шипковица и Пирок). 

- Информирани 99 жени од рурални средини на тетовскиоткои регион (кои 

имаат отежнат пристап до информации) за своите права, нивното 

остварување и можности за заштита на локално ниво. 

- Дистрибуирани 100 летоци меѓу жени од рурални средини на Тетовскиот 

регион со информации за услугите на локално ниво кои им се на 

располагање на жените.  
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АКТИВНОСТИ НА ЖФ ВО 2017  
(учество на семинари, работилници, обуки и конференции) 

 
 

 
09.03.2017  

Покана за Панел дискусија на тема “Дивите депони во Полошкиот регион, 

предизвиците и решениjата” во 13ч во УЈИЕ, Амфитеатар ЛХ 4.  

 

 

15/16/17 03.2017  

Во 11 ч Покана за Инфо ден за мобилизирање Ромки и граѓански здруженија во ЕУ 

Инфо Центар,Св,Кирил и Методиј 52б, Скопје.  

Претставување на можностите кои се нудат преку проектот за Граѓанските 

организации заинтересирани за социјалното претприемништво, како и за 

невработените Ромки како директна целна група. 

 

 

23.03.2017  
Покана за прва работилница за креирање на локална стратегија за социјална 

инклузија- проект МАПСИ. Проектот е финансиран од Европската Унија. Во 

салата за состаноци на општина Тетово 

 

 

24.03.2017  
“Празник на франкофонијата”- регионален форум “Францускиот јазик, младите и 

можностите за работа”. Форумот има за цел да ги поврзе институциите, 

компаниите, универзитетите и училиштата во Македонија и во регионот. МКЦ 

Скопје. 

 

 

30.03.2017   
Покана за едновечерен изложбен настан: ПАРТИЗАНУВАЊЕ – траги на борбата  

Во Сојуз на здруженијата на борците од НОВ Грaдски одбор Скопје (адреса: бул. 

Климент Охридски 58 спрат 3) од 19-23.00ч 

 

 

30.03.2017 

Покана за јавна дебата за измени и дополнување на Законот за спречување и 

заштита од дискиминација организирана од ОБСЕ. Државен Универзитет Тетово 

(Правен факултет) 
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30.03.2017 

Покана за трибина проектот „Скопје 2014“ и неговите импликации врз 

меѓуетничките односи”. Трибината е дел од проектот „Скопје во очите на своите 

неслушнати граѓани“ кој го реализира здружението Центар за развој на медиумите 

на заедниците МЕДИУМ во партнерство со весникот ЛАЈМ, а е поддржан од 

Цивика Мобилитас во 11 ч во ГЕМ Клуб, Скопје. 

 

 

 

31.03.2017-02.04.2017  

Покана за работилница “Градење стратегија за зголемување на вклученоста на 

жените на локално ниво” во хотел „Гарденија”-Велес 

 

 

07.03.2017  
Покана за официјално отворање на проектна канцеларија во 11 ч во просториите на 

канцеларијата на Сонце-Тетово.  

Како дел од активностите за одбележување на Меѓународниот ден на Ромите, 

Асоцијација за демократски развој на Ромите Сонце официјално  отвора нова 

проектна канцеларија. 

 

 

05.04.2017  
Покана на настан за презентација на податоци добиени од Анализа за образование 

и вработување на Ромската заедница во општина Тетово. 

Настанот е организиран од Здружение за правата на Ромите - Штип, финансиран од 

Европската Унија, Асоцијацијата за демократски развој на Ромите Сонце во хотел 

Лирак-Тетово во 12ч.  

 

 

10.04.2017  

Покана за критичка расправа на тема „Екстравагантни тела: Екстравагантен 

криминал – злосторство и казна“ 

Настанот е организиран од Контрапункт – асосцијација за развој на критичка 

теорија, социо-културен активизам и современи уметнички практики и ќе се одржи 

во во ГЕМ Клуб-Скопје во 18.30. 

 

 

12.04.2017  

Покана за првата од серијата “Europe Talks” дебати во 2017 година, насловена 

„Образовниот систем на Македонија: Промотер на интер-етничка толеранција или 

дадилка на национализам“организирана од Здружението Млади Европски 

Федералисти – Македонија (ЏЕФ Македонија), во соработка со Фондацијата 

Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје. 
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20.04.2017  

Покана за работилница за социјален маркетинг за грантистите на Civica Mobilitas 

во канцеларијата на млади на општина Центар-Скопје 

 

 

20.04.2017  

Покана за конференција на тема „Поддршка на жртвите на насилство – чија 

е одговорноста“ организиран од Националниот совет за родова 

рамноправност во ЕУ Инфо Центар во 11ч. Конференцијата има за цел да 

придонесе кон подобрување на системот на заштита на жртвите од семејно 

насилство и пристап на правда за жените жртви на родово базирано 

насилство и ратификација на Истанбулската конвенција.  

 

 

20.04.2017 

Покана за јавна презентацијана  на ЦИВИЛ – Центар за слобода кој ќе го започне 

својот најнов проект „Општество без граници“, кој ќе се спроведува со поддршка 

на германската Фондација Хајнрих Бел во 12ч на градскиот плоштад во Гостивар.  

Главна цел на акцијата е промовирање и едукација на граѓанките и граѓаните на 

Македонија за Граѓанската повелба, глобален документ за унапредување на 

граѓанските права и активното учество на граѓаните во процесите на одлучување.  

 

 

20.04.2017  
Покана од Civica Mobilitas за работилница за социјален маркетинг во канцеларијата 

на младите-Скопје. Работилницата се фокусира на практични примери како нашата 

организација може да има бенефит од социјален маркетинг и како тој може да биде 

поддршка на нашите активности. 

 

 

25.04.2017  
Покана за почетна работилница ПРОГРАМА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА / UN 
WOMEN „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и 

Турција: спроведување на норми, менување на перцепции“ која ќе се одржи во ЕУ 

Инфо Центар-Скопје од 10-12ч. 

 

 

 

26.04.2017  
Покана за “Саем на кариера 2017” на Факултетот за бизнис и економија на УЈИЕ-

Тетово од 10.00-14.00ч 
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27.04.2017  

Покана од амбасадорот на Холандија во чест на прославување на денот на Кралот, 

национален празник на Кралството Холандија во хотел Мариот Скопје во 19ч. 

 

 

28.04.2017  

Покана за трета работилница за креирање на локална стратегија за социјална 

инклузија за млади и жени - проект МАПСИ во 11ч во хотел Лирак-Тетово. 

 

 

 

05.05.2017  

Покана за настан за презентација на податоци добиени од анализа за образование и 

вработување на Ромската заедница во општина Тетово во хотел Лирак Тетово во 

12ч.  

 

 

06.05.2017  
Покана за втора работилница за креирање на локална стратегија за социјална 

инклузија- проект МАПСИ во 11ч во ресторан Ноел-Тетово. 

 

 

09.05.2017  

Покана за годишен состанок во Никозија, Кипар. 

Настанот промовира економски развој за долгорочно одржливо помирување 

 

 

16.05.2017  

Покана за дебата насловена како “Омбудсманот-меѓу мандатот и капацитетите” од 

11.00-13.00ч во Клуб на новинари. На дебатата ќе биде претставен извештајот од 

мониторингот на работата на Народниот правобранител на Република Македонија, 

во кој посебен фокус е ставен на новата законска регулатива, мандатот и 

капацитетите на Народниот правобраните. 

 

 

16.05.2017  
Покана за јавна дебата на тема “ИДАХОТ 2017 Љубовта не познава граници” 

организирана од ЛГБТ Јунајтед-Тетово. Дебатата ќе се одржи во во големата сала 

на општина Тетово во 15ч. 
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16.05.2017  
Покана за  Воведна работилница за граѓански организации: 

КАКО ДО ПОАКТИВНО НАБЉУДУВАЊЕ И ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРЕТСТОЈНИТЕ 

РЕФОРМИ ВО ПОКРИВАЊЕТО ТРОШОЦИ ЗА ВОДНИ УСЛУГИ. Темата на     

работилницата е Нов систем за покривање на трошоците за водни услуги како основа за 

пристап до квалитетни и навремени услуги за граѓаните во хотел Електра Гарден, 

с.Брвеница од 10-15ч. 

 

 

 

17.05.2017  

Покана од АЛБИЗ и  Стопанска комора на северозападна Македонија за конференција 

“Предизвиците на соработка меќу граѓанскиот и бизнис секторот” во хотел Парк Скопје 

во 10 часот. 

 

 

18-21.05.2017  

Покана за петтото издание на фестивалот на феминистичка култура и акција 

“ПРВО ПА ЖЕНСКО во МКЦ Скопје. 

 

 

23.05.2017 

Покана за Работилница за информирање на проектот, активности и можности за 

соработка. Проект „Развој на потенцијали за младинско претприемништво преку 

меѓуетничка соработка на локално ниво“ во Центар за обуки и курсеви Флуент-Тетово 

во 10 ч 

 

 

23.05.2017  

Покана за роденденска дебата Влез во Собрание, излез од криза, влез во 

ЕУ“организирана од Здружението Млади Европски Федералисти – Македонија (ЏЕФ 

Македонија), во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларијата во Скопје. 

Настанот ќе се одржи на 23ри мај (вторник), во просториите на МКЦ (Клуб и Ресторан), 

Скопје, со почеток на дебатата во 14.00 часот.  

 

 

23.05.2017   

Покана за информативен состанок и работилница за проектот„Развој на потенцијали за 

младинско претприемништво преку меѓуетничка соработка на локално ниво” 
Состанок за проектот и работилница за презентација на мерки за развој на 

претприемништво и вработување Во центар за курсеви и обуки „Флуент” Тетово . 
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26.05.2017  

Јавна дебата организирана од Женски Форум Тетово во хотел Лирак Тетово од 13-15ч 

Оваа активност е дел проектот „Економско зајакнување на жените во Полошкиот 

регион преку застапување и промовирање на нивните имотни права”, на Здружение 

Женски Форум – Тетово, кој се реализира во рамки на проектот CIVICA Mobilitas . 

 

 

  30.05.2017 

Покана од Министерството за труд и социјална политика во соработка со мисијата на      

ОБЦЕ Во Македонија за јавна дебата за измени и дополнувања на законот  за 

спречување и заштита од дискиминација На Правен факултет-Тетово во 10 ч. 

 

 

01.06.2017 

Покана за Прва национална конференција на тема Жени во спорт организирана од 

невладината организација ТАКТ во City Hall Center-Скопје во 10ч 

Основни теми на конференцијата се:  

 Предизвиците со кои се соочуваат македонските спортистки 

 Зајакнување на жените преку спортот 

 Стратегии за постигнување на родова еднаквост во спортот и зголемување 

набројот на жените на раководни функции во спортските институции 

 

 

08.06.2017 
Покана за саем за вработување во организација на Агенцијата за вработување на 

Република Македонија во Н.У. Центар за култура “Иљо Антоски-Смок” Тетово во 

10ч.  

 

 

08.06.2017 

Покана за ИНФО-СРЕДБА “Со подобри активни политики за вработување до 

повеќе нови вработувања за младите” во Н.У. Центар за култура “Иљо Антоски - 

Смок“ Тетово  од 13.00-14.00ч. 

 

                                               

 

13.06.2017  
Покана за конференција за граѓанско учество, социјална правда и одржливо 

општество во хотел Сити Парк,Скопје во 12.30 ч. 

ЦИВИЛ – Центар за слобода, во соработка со Фондација Хајнрих Бел, ја 

организира конференцијата „Општество без граници“.Конференцијата е посветена 

на граѓанското учество, социјална правда и одржливо општество. 
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13.06.2017  

Покана за Националната конференција за промоција на Македонска активна 

платформа за социјална инклузија – МАПСИ во хотел Холидеј Ин Скопје,сала 

Милениум 1, во 11 ч. 

На конференцијата се претставени 18  локални предлог стратегии за социјална 

инклузија на млади и жени од 18 општини од Република Македонија. 

 

 

13.06.2017  
Покана за Национална конференција за промоција на МАПСИ  

во хотел Холидеј Ин, сала Милениум 1, Скопје 

Излагање и дискусија од страна на 18-те локални координаторки за следните теми:  

 Создавање на локалните стратегии  

 Позитивна пракса  

 Предлог-мерки и активности  

 

 

13-16.06.2017 

Во Скопје - Покана за 4 еднодневни обуки за основање на социјални претпријатија 

во рамки на ЕУ проектот „Зајакнување на Ромките преку основање социјално 

претпријатие“.  Целта на обуките е да се даде можност на граѓанските здруженија 

да се вклучат во процесот на креирање социјални бизниси за маргинализирани 

заедници.  

 

 

14/15 06.2017  
Покана за конференција “Неплатена работа за нег, родова нееднаквост и ветувања 

за ‘економија за нега” во хотел Холидеј Ин-Скопје. Целта на конференцијата да ги 

разгледа тешкотиите од неплатената работа за нега и нивна импликација за родова 

еднаквост и вклучен раст. 

 

 

14.06.2017 

Покана за настан “Добро управување во граѓански организации: Воведување на 

Системи за квалитет во управувањето“Во ЕУ Инфо Центар Скопје. 

 

 

14-16.06.2017  

Покана за 3 еднодневни обуки за основање на социјални претпријатија во Скопје. 

Целта на обуките е да се даде можност на граѓанските здруженија да се вклучат во 

процесот на креирање социјални бизниси за маргинализирани заедници.  
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17.06.2017  
Покана за јавна дискусија “Инвестирање во уметноста/културата или можности за 

демаскирање’ во Кино Култура Скопје во 13ч. 

 

ЕУ Инфо Центар-Скопје 

19.06.2017  

Покана за хуманитарен базар во Сули Ан-Скопје 

Настанот е од хуманитарен карактер и ќе се состои и од собирање средства за 

поддршка на хуманитарната работа во пограничните кампови . 

 

 

19.06.2017  

Покана за нстан на  USAID “Најдобро искуство и иновација:”Менаџмент на 

динамични мрежи на граѓански организации “ во хотел Холидеј Ин (хала Скала) - 

Скопје  во 10.30 

На настанот има детални презентации за чекорите за иницијало вмрежување и 

развојни патеки на двете алијанси,нивните внатрешни уредувања и процеси. 

 

 

21.06.2017  

Покана за настан во хотел Парк, Скопје – На настанот учествуваат претставници на 

граѓански организации од Македонија,западен Балкан и Европа и се дискутираат 

начини за промовирање граѓански простор и овозможување средина за граѓанско 

општество. 

 

21.06.2017  

Покана за учество во фокус група во рамките на проектот „Поддршка од 

граѓанското општество кон политиките за социјална кохезија и 

различностите“ имплементиран од Хелсиншки комитет за човекови права, а 

финансира од Британска амбасада. 

 

22.06.2017 

,Покана за завршна конференција во хотел Холидеј Ин-Скопје во 12ч. 

Регрантисти во рамките на проектот “ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА 

ДЕМОКРАТИЈА“  

 

 

22.06.2017  

Покана за смарт старт доделување на старт ап грантови за социјално 

претприемништво хотел Парк- Скопје во 12ч. 

Панел дискусија- Профит за непрофитни-можности за развој на социјалното 

претриемништво преку невладините организации. 
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23.06.2017  

Покана од Адвенус за финален настан  во ЕУ Инфо Центар-Скопје од 10.00-14.30ч. 

Целта на проектот АДВЕНУС е да ги подобри и прошири понудите на високо 

квалитетно учење на Интернет за бегалци помеѓу 18 и 40 години и нивните 

наставници и обучувачи во ЕУ, во контекст на културните разлики. 

 

 

 

23.06.2017  

Покана за тематски консултации на дебатата свое излање има и претседателот на 

Влада на Република Македонија,г.Зоран Заев и заменик претседателот на Владата 

задолжен за европски прашања Бујар Османи во Влада на Република Македонија 

во 11.30 ч. 

 

 

27.06.2017  

Покана за завршна конференција на проектот за унапредување и промовирање на 

правото на бесплатна правна помош во хотел Холидеј Ин,сала Милениум 1-Скопје. 

 

 

28.06.2017 

Покана за Презентација  на мониторинг извештај за работата на АВМУ и АЕК во 

рамки на проектот „Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста 

и одговорноста во Холидеј Ин, сала Скала, Скопје во 12.30ч. 

 

 

28.06.2017  

Покана за финална конференцијата на проектот: “Имамот или Попот? Било кој, 

само во улога на мирот!” во Александар палас во 12ч. 

Главната цел на овој проект е зајакнувањето на општествениот мир преку 

воспоставување на добри релации на теренските службеници на конфесиите 

(Оџите и Поповите), реадресирање на нивната улога во јавниот живот и 

правилниот пренос на пораки на верските одредби (литургии и намази). 

  

 

29.06.2017   

Покана за обука “Како да ја користите новата Е-платформа на програмата Цивика 

мобилитас“. Обуката се спроведува во рамки на проектот Е-платформа за 

соработка и развој на граѓанското општество во Република Македонија, 

финансиран преку специфичен грант од програмата Цивика мобилитас во хотел 

Лирак-Тетово во 11 часот.  

 

 

04.07.2017  

Покана од центарот за економски анализи - ЦЕА Скопје и Асоцијација за 

Демократски Развој на Ромите - Сонце, а поддржани од Делегацијата на Европската 
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Унија во Македонија за Промотивен настан за проектот “ВРАБОТУВАЊЕ НА 

МЛАДИ РОМИ“ во ресторан Ноел-Тетово во 11ч. 

Настанот има цел да ги вмрежи младите невработени Роми, со фокус на Кочани, 

Тетово, Битола и Скопје, со компаниите кои работат во таргетираните градови.  

 

 

05.07.2017  

Покана на Цивика Мобилитас за тематски форум „Предизвици, перспективи и 

потенцијали на миграциите“ во Чифте Амам-Скопје во 11ч. 

Фокус на форумот е соработката на граѓанските организации со властите, 

организациите на дијаспората, деловниот сектор, граѓаните и другите засегнати 

страни за проблемите и придобивките од миграциите. 

 

 

06.07.2017  

Покана за промоција на проектот “ПАРТНЕРСТВО МЕЃУ ГРАЃАНСКОТО 

ОПШТЕСТВО И ДЕЛОВНИОТ СЕКТОР – РАЗВИВАЊЕ” ИНОВАТИВЕН 

МОДЕЛ ЗА МОБИЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА и 

КОНСУЛТАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА СЕРТИФИКАТ „ФЕР СО ПОТРОШУВАЧОТ“ 

ЗА КОМПАНИИ, ИЗДАДЕН ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ од 11.30-14.00ч 

во ресторан Воденица мулино Скопје. 

На настанот ќе се претстави проектот што ќе развие иновативен модел за соработка 

на граѓанските организации со деловниот сектор преку давање услуги за 

сертифицирање на претпријатија за фер практики кон потрошувачите, што го 

вклучува и влијанието на производите врз животната средина. 

 

 

 

06.07.2017 

Покана за дебата омбудсманот - меѓу граѓаните и институциите во Лоја-Тетово 

вод 11-13ч. Дебатата ќе се обиде да даде одговор на неколку прашања, како што се: 

Дали и како Омбудсманот ги штити граѓаните и нивните права пред државните 

институции?; Дали граѓаните го препознаваат Омбудсманот како свој заштитник? 

 

 

 

20.07.2017  

Покана за настан “Турлитава - заедно е послатко” со цел да се одбележи 22 јули 

како ден посветен на жртвите на дела од омраза – акција на Советот на Европа во 

Паркот на Франкофонијата во Мобилна / Монтажна Галерија, во  19.30 часот. 

Идејата со која се организира настанот е надминување на меѓусебното непознавање 

на различните етнички групи во нашата држава, како најчеста причина за 

создавање конфликтни ситуации, односно ситуации кои водат кон дела од омраза. 
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27.07.2017  

Покана за финален настан кој го организира Здружение на граѓани Македонски 

центар за женски права ШЕЛТЕР ЦЕНТАР Скопје во рамките на проектот 

Економско зајакнување и психо-социјална поддршка на невработени самохрани 

мајки во хотел Оринџ Инн-Скопје од 12-14ч. 

 

 

 

30.08.2017  

Покана за консултативна средба на Цивика молбилитас во ресторан Арби-Тетово 

во 10ч. 

Програмата Цивика мобилитас започнува со подготовки на регионалните форуми 

кои ќе се оддржат во првата половина на октомври. Регионалните форуми имаат за 

цел да овозможат простор за дискусија помеѓу граѓанските организации, граѓаните 

и останатите засегнати страни за релевантни регионални или локални прашања.  

 

 

31.08.2017   
Покана за средба организирана од  мрежата на младински организации Y-PEER 

Македонија во Скопје во 10ч.  

Целта на средбата е информирање на организациите за претстојната кампања која 

има за цел да ги вклучи младите момчиња и мажи во насока на поткревање на 

свеста за родовите улоги како и покана за соработка во рамки на истата. 

 

 

05.09.2017  

Покана за завршна конференција на проектот  “Кој вработува, општината или 

партијата?” во 12ч во ТЦЦ Гранд Плаза-Скопје. 

 

  

 

14.09.2017  

Покана за консултации на тема  „Утврдување стандарди за мерење на 

транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки“  На настанот ќе 

има претставување на предлог-листата на индикатори/ стандарди за мерење на 

транспарентноста, отчетноста и интегритетот во јавните набавки на институциите 

на национално и на локално ниво во хотел Лирак-Тетово.  

 

 

20.09.2017  

Покана за  НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА „Европски Волонтерски Сервис 

Предизвици на Граѓанскиот Сектор во Р. Македонија“во ЕУ Инфо Центар-Скопје  

 

 

 

 



 20 

28.09.2017  

Покана за Стручна расправа и консултации со експертската јавност за измени во 

Законот за прекинување на бременоста „Абортусот не е безбеден доколку е 

маратон со пречки“ во хотел Холидеј Ин-Скопје . 

Цел на настанот е  да се отвори широка дебата меѓу експертската јавност за измени 

во Законот за прекинување на бременоста со цел негово усогласување со 

човековите права. 

 

 

05.10.2017   

Покана за координативна средба по повод 16 дена активизам против насилството 

врз жените и девојките. Целта на средбата е да се споделат плановите за 16те Дена 

и да се искоординираат планираните активности во просториите на УНДП во 15ч. 

 

 

 

06.10.2017  
Покана за учество во дебати на кандидати за градоначалници на Куманово и 

Тетово на локалните избори во ЦБЦ Лоја –Тетово во 18ч. 

 

 

16.11.2017  
Покана за дводневна работилница за граѓански организации на тема придонес и 

напори во борбата со насилен екстремизам.Работилницата е организирана од 

американската амбасада во Македонија во соработка со Democracy Lab Во хотел 

Лирак-Тетово во 17ч. 

 

 

 

22.11.2017  
Покана за тринаесетта меѓународна конференција „е-Општество.Мк“ на тема 

„Слобода и приватност“ во хотел Холидеј Ин-Скопје. 

Настанот ќе обезбеди простор за вмрежување и споделување искуства меѓу 

претставниците на институциите и медиумските организации овозможувајќи им 

предуслови за меѓусебна комуникација.  

 

 

 

22.11.2017  
Покана за прес конференција на Институт отворено Општество и Друштво на 

новинари Во 11ч во Клуб на новинари - Скопје 

На прес конференцијата ќе бидат прикажани резултатите од колаборативната 

студија Регулаторен  влијателен пристап на законот во медиумите во Македонија 
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24.11.2017  
ПОКАНА ЗА РАБОТИЛНИЦА Регионално вмрежување и споделување на 

најдобри практики вп политиките за рурален развој во хотел Буши Скопје во 9.30ч 

Цел на работилницата е да иницира дијалог помеѓу граѓанскиот сектор од 

руралните средини и нивното учество в развојот на јавните политики и процеси на 

донесување одлуки. 

 

 

27.11.2017  
Покана од Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и 

LEGIS  за изложба  во рамките на проектот “Мала соба” во Мала Станица во 18ч. 

Во рамките на проектот На изложбата, се претставува двегодишното искуство со 

бегалците кои потекнуваат од воените зони што се движат од Турција и Африка до 

Балкан и до Централно - Северна Европа. 

 

 

27.11.2017  
Покана за учество трибина за План 3-6-9 во просториите на Секретаријатот за 

европски прашања во 10ч во Скопје. Трибината е посветена на содржината, 

имплементацијата како и значењето на Планот 3-6-9.  

 

 

28.11.2017  
Покана за  Конференција “Родово базирано насилство врз жени во спорт” 

Kонференцијата е организирана од националната мрежа против насилство врз жени 

и семејно насилство и ТАКТ – Скопје Во хотел Парк Скопје во 9.30ч. Темата на 

конфреренцијата е насилство врз жените во спортот кај нас. 

 

 

30.11.2017  

Покана за панел дискусија “Жени и девојчиња со попреченост –потенцијални 

жртви на родово базирано насилство“ во хотел Холидеј Ин-Скопје во 11.30ч. 

Дискусијата е организирана од националната мрежа против насилство врз жени и 

семејно насилство, во соработка со Министерство за здравство на Р. Македонија и 

агенциите на ОН.  

 

 

04.12.2017  
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ Депонии: кога и каде? 

Дискусијата ќе проба да го одговори долгогодишниот проблем со справување со 

депониите УЈИЕ (зграда 101, амфитеатар 4). 
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11.12.2017   

Покана за промоција на студијата „Предизвиците во управувањето со 

инструментот за претпристапна помош“ во хотел Холидеј Ин (Дневна соба) во 

10ч. Студијата е подготвена од Евротинк - Центар за европски стратегии, а 

поддржана од Фондацијата Отворено општество – Македонија. 

 

 

12.12.2017  
Покана за дискусија во фокус група со претставници со невладини организации во 

просториите на Заводот за социјални дејности во 13ч. 

Целта на дискусијата е да се вклучат невладините организации кои работат на 

достава на социјални услуги со свои мислења,забелешки  и предлози за насоките за 

реформирање  на системот за социјална заштита. 

 

 

14.12.2017  
Покана за  ПРОМОЦИЈА НА АНАЛИЗА „СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ НА 

ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА  ВО ПЕРИОД 2013-2016“ во хотел Александар 

Палас, Конгресна сала II. 

На промоцијата ќе се разговара за влијанието на одлуките на Европскиот суд за 

човекови права врз развојот на законодавството и правосудната практика во 

Република Македонија. 

 

 

14.12.2017  

Покана за настан обележување на 20 - годишен јубилеј на Асоцијација за 

демократски развој на Ромите СОНЦЕ, во хотел Лирак Тетово во 16ч. 

Мисијата на Сонце е СОНЦЕ придонесува кон демократска интеграција и 

ефективно учество на ромската заедница во општеството преку градење на 

капацитети, директна поддршка и застапување на Ромите. 

 

 

15.12.2017  
Покана за настан, дискусија во соработка со Шведска амбасада на кој  ќе се 

разговара за стеснувачкиот простор на женските организации и активистиките за 

женски права во Јавна соба – Скопје од 11-14ч. 

 

 

 

15.12.2017  

Покана за трибина РЕФОРМА НА СЛЕДЕЊЕТО НА КОМУНИКАЦИИ – 

СУШТИНСКИ ИЛИ КОЗМЕТИЧКИ ПРОМЕНИ во МКЦ (галерија) Скопје 
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15.12.2017  

ПОКАНА за „Работилница за повеќекратна дискриминација со фокус на 

интерсекциска дискриминација“ во Холидеј Ин во 11ч. 

Целта на работилницата е да го прошири теоретското, меѓутоа и практичното 

знаење на организациите и поединците кои работат во областа на 

недискриминација и подоборо користење на механизмите за заштита на жртвите од 

дискриминација 

 

 

17.12.2017  

Покана за марш по  повод јубилејни 10 години од кампањата 17-ти декември – 

Меѓународниот ден за СТОП на насилството врз сексуалните работници во 12ч на 

платото на спомен куќата на Мајка Тереза-Скопје. 

 

 

 

18.12.2017   
Покана за мултимедијален настан на кој ЦИВИЛ заедно со граѓанските 

новинар(к)и од целата земја ќе промовира публикација посветена на граѓанското 

новинарство во Клуб на новинари во 13ч. 

Публикацијата е дел од проектот Граѓански објектив посветен на граѓанките и 

граѓаните во потрага по фактите, нецензурирани од политичките и финансиските 

центри на моќта.  

 

 

18.12.2017  

ПОКАНА за јавен настан за предложените реформи на Министерството за 

внатрешни работи и надзорните механизми за контрола врз следењето на 

комуникациите Во Холидеј Ин Скопје во 9.30 ч. 

 

 

 

20.12.2017  
Во ЕУ Инфо центар Скопје 

Покана за настан Промовирање алтернативни мерки на БДП за мерење на 

економскиот развој и прогрес во Македонија  

 

 

21.12.2017 во Француски Институт Скопје во 18ч Покана занастан на проектот 

“Жени лидери во спортската индустрија” 

 

 

22.12.2017  

Во Клуб на пратеници – Скопје  

Покана за Тркалезна маса на тема “Стратегија за воведување на родово одговорно 

буџетирање – 5 години потоа. Настанот е организиран од UN Women. 
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22.12.2017  
Покана од Цивика мобилитас за  работилница за Работни односи во граѓански 

организации. 
Работилиницата ќе се осврне на правата и обврските кои произлегуваат 

за граѓанските организации како работодавачи, утврдување на основните акти и 

постапки кои секое Здружение на граѓани е должно да ги  спроведува,  подготовка 

на организациски документи и правилници за работни односи и добри примери на 

организациски практики за регулирање на работните односи.  

 

 

22.12.2017 
Во хотел Арка во 10.30ч 

Покана за промотивен настан за доделување мали акциски грантови за 7 граѓански 

организации во рамки на програмата Цивика Мобилитас. 

 

 

26.12.2017  
Во хотел Порта Скопје во 11ч 

Покана за промоција на студијата на опсег на различните форми на сексуално 

насилство во Р. Македонија 

Сексуалното насилство во нашата земја е секојдневен проблем за кој многу малку 

се зборува, па за таа цел Националната мрежа против насилство врз жените и 

семејно насилство спроведе истражување за различните форми на сексуално 

насилство во Македонија, чиишто резултати ќе бидат објавени во Студијата.  

 

 

 

 

 
 

 


