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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015 

ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ЖЕНСКИ ФОРУМ 
 

ОПИС НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

“Женски форум - Тетово” (ЖФ) е невладино, непартиско 
непрофитно и хуманитарно здружение, основано во Јануари 2001 година 
во Тетово, со регистарски број 1/2001под името “Форум на Албанската 
жена” (ФАЖ). 

Од Февруари 2008 година името на здружението е променето 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 нерамноправен 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 на 
жената за нејзино осамостојување, јакнење на нејзината самодоверба и 
непречена 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 цивилното општество во 
Македонија 

 
СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ 

 
Согласно стратешкиот план, стратешки цели и програми на 

здружението се:  
- Институционален развој на Форумот (Јакнење на сопствените 

капацитети); 
- Економски развој и јакнење на жената 
- Заштита и унапредување на човековите права 
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ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2015 
 
 

Име на проектот: Зголемување на пристапот до Ран Детски Развој за 
Ромските и маргинализираните деца и семејства 
Место: општина Тетово  
Целна група: Ромски и маргинализирани жени, деца и семејства од 
општинаТетово  
Активности: - активности за подобро родителство со цел обезбедување 
на родителите со неопходните информации за карактеристиките и 
етапите во развојот на децата и за начините како да се стимулира 
детскиот развој за деца од 0 – 3 години 
 - едукација согласно Стандарди за ран детски развој на деца од 0-6 
години што припаѓаат на маргинализирани, рурални и субурбани 
средини, а кои немаат можност за предшколска едукација. 
- помош на мајки за описменување и зголемување на нивните 
способности и знаења потребни за секојдневниот живот 
- лобирање до локалните заедници и општините за отворање на нови 
Центри за Ран Детски Развој и за преземање на финансиската поддршка 
на веќе постоечките РДР Центри 
Временски период: Декември 2013 – Декември 2016  
Донатор: УНИЦЕФ 
Цел на проектот: да ги поддржи Ромските, руралните и 
маргинализираните заедници во општина Тетово во организирање на 
Центри за Ран Детски развој поддржани од општината 
Постигнати резултати: - Зголемен број на услуги за Ран Детски Развој и 
отворени центри во Ромските, руралните и маргинализираните средини 
отворени од општините или приватни фирми 
-  поддршка на локалните заедници во поставување на практики за 
социјална мобилизација на заедницата со цел идентификување на 
најранливите групи на деца и семејства 
- поддршка на локалните заедници во организирање на активности 
поврзани со РДР 
- поддршка на локалните заедници во олеснување на пристапот кон 
основните услуги (здравство, образование, социјална заштита) преку 
поставување на механизми за соработка со институциите 
- Користење на Стандардите за Рано Учење и развој како основа во 
имплементирањето на активностите со децата и мониторинг на нивното 
напредување. 
 
Име на проектот: Граѓанска акција за родова еднаквост 
Локација: Општина Тетово 
Целна група: Претставници на Советот на општината, администрацијата 
и членовите на Комисија за еднакви можности на жените и мажите, 
граѓански здруженија, граѓаните на општина и пошироката јавност 
Активности: 
-Подготовка и печатење на постер и банер и дистрибуција 
-Организирање и одржување на прес конференција 
-Организирање и спроведување на истражување 
-Обработка на прашалниците и анализа на добиените резултати 
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-Подготовка, превод  и печатење на публикација со добиените резултати 
-Организирање средба со градоначалничката на општина Тетово 
-Одржување на јавни трибини по урбаните заедници 
-Формирање на работна група и изработка на драфт верзија на Локален 
Акционен план за родова еднаквост 
-Организирање и одржување на дебата за презентација на драфт 
верзијата на Локален Акционен план за родова еднаквост 
- Презентирање на Локалниот Акционен план за родова еднаквост на 
Седница на Советот на општина Тетово и негово усвојување  
-Потпишување на Меморандум за соработка со општината и КЕМ за 
имлементација на Локалниот акционен план за родова еднаквост 
Времетраење: 20.01.2015 – 20.05.2016 (16 месеци) 
Донатор: УСАИД и ФИООМ 
Цел: Информирање на граѓаните за родовите права и нивно вклучување 
во креирањето политики за родова еднаквост на локално ниво 
Краткорочни цели: 
- Добивање и споделување на информации за моменталните 
ставови во однос на родовата еднаквост и запознаеноста на граѓаните и 
на членовите на советот, КЕМ и граѓанските здруженија со родовите 
права и политики 
- Развој на соработка со општина Тетово и активирање на 
постоечката Комисија за еднакви можности КЕМ во рамки на Советот на 
општина Тетово 
- Информирање на граѓаните за родовите права и консултации со 
граѓаните за прибирање предлози, коментари и мислења по однос на 
прашањата за родова еднаквост во општината 
-  Учествување на граѓаните во процесот на креирање локален 
акционен план за родова еднаквост 
Резултати:  
- Спроведено истражување за моменталните ставови и состојби во 
однос на родовата еднаквост и запознаеноста на граѓаните, граѓанските 
здруженија и на членовите на советот и КЕМ со родовите права и 
политиките за родова еднаквост  
- Издадена и дистрибуирана публикација со резултатите од 
спроведеното истражување 
- Остварена соработка со општина Тетово  и подобрена активност 
на членовите на постоечката Комисија за еднакви можности КЕМ во 
рамки на Советот на општина Тетово 
- Зголемена информираност на граѓаните за родовите права, 
остварена комуникација со граѓаните и прибрани предлози, коментари и 
мислења  и утврдени приоритети по однос на прашањата за родова 
еднаквост во општината 
- Формирана работна група за изработка на Локален акционен план 
за родова еднаквост 
- Изготвен Локален акционен план за родова еднаквост за 
наредните три години со учество на граѓаните 
 
 
Име на проектот: Центар за традиционални занаети „Стара скопска 
чаршија” - Ревитализација         на ткајачките вештини 
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Локација: Скопје и Тетово 
Активности:  
- Формирање на работилница за ткаење (Монтажа на разбоите за ткаење 
Ентериерно опремување на работилницата) 
- Организација на обуки за ткаење и бизнис вештини (Селекција на 
кандидати, Изработка на наставни програми, Спроведување на теориски 
и практични обуки за ткаење и стекнување на бизнис вештини 
Вклучување на дизајнер за дизајнрање на иновативни модели) 
- Промотивни активности (Медиско – промотивни активности-интервју и 
настапи–печатени медиуми, телевизија, радио, Промотивни презентации  
за деца и млади, Завршен настан и доделување на сертификати)  
Времетраење: Јули, Август, Септември 2015 
Донатор: Министерство за култура на Република макеонија 
Цел: Ревитализација на занаетчиските вештини во Старата скопска 
чаршија преку унапредување на традиционалното ткаење, како 
перспектива за зачувување на традиционалните вредности и развојот на 
новите културни индустрии. 
Специфични цели:  
1. Унапредување на капацитетот на “Центарот за традиционални занаети 
во Старата Скопска Чаршија” преку воспоставување на работилница за 
ткаење. 
2. Зголемување на знаењето за традиционалните занаети помеѓу 
младите и негова десиминација преку користење на ткаењето како 
позитивен пример и пилот модел. 
3. Подобрување на видливоста и перспективата на традиционалните 
занаети во заедницата 
Резултати: 
- Оформена работилницата за ткаење 
- Организирани обуки за ткаење и стекнување со бизнис вештини и 
обучени 8 кандидати 
- Реализирани промотивни активности (настапи на ТВ, радио и 2 
интервјуа во печатените медиуми, 2 презентации на занаети пред деца и 
млади-околу 50 – 100 деца и млади ќе се запознаат со основите на 
традиционалните занаети – ткаење, еден промотивен настан за 
доделување сертификати на учесниците на обуките) 
 
Име на проектот/програмата: Општинско- корисна работа -
Подобрување на работните вештини на невработените Роми и други 
категории на лица во ризик од социјална исклученост во Општина Тетово 
Место: Општина Тетово 
Целна група: 
 - најмалку 125 жители на општината Тетово (жени, деца и стари лица) 
-25 стари Роми и околу 100 членови на нивните семејства 
Активности на Женски Форум:  
-учество во дисеминација на информациите за проектот, посебно за 
конкурсот за лицата кои ќе работата на превенција од семејно насилство 
- помош во подготовка на биографии на заинтересираните кандидати 
- обезбедување потребни материјали за информирање на населението 
(флаери, постери и итн.) 
- обука на лицата во делот на превенција од семејно насилство 
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- следење на нивната работа 
- соработка и известувања до Општината 
Временски период: Мај – Ноември 2015 
Носител: Општина Тетово 
Партнер Институции: Здружение за демократски развој на Ромите – 
СОНЦЕ Тетово и Здружение Женски Форум Тетово 
Донатор: УНДП 
Цел на проектот: работно активирање на 10 невработените лица од 
Ромска националност и останатите лица во ризик од социјално 
исклучување со цел здобивање на работни вештини и помош на 
локалното население 
Специфични цели:  
-Поддршка во грижата на 25 стари лица, Роми од ромските населби во Општина 
Тетово 

-Подигање на свеста на населението (125 лица пред се жени и 
девојчиња и старите лица) за проблемот со семејното насилство со цел 
превенција од истото и мотивирање за соодветно пријавување и 
добивање на помош и поддршка од институциите 
Резултати:  

-Зголемени потенцијали за вработување на 10 лица вклучени во 
програмата за стекнување на работни вештини. И целокупната заедница 
ќе има корист од спроведување на оваа Програма 

-Подобрено ниво на знаење кај крајните корисници за проблемот со 
семејното насилство, за неговите елементи, за институциите до кои едно 
лице може да се обрати, за можностите за вработување кои постојат во 
земјата, и слично 

 
Име на проектот: МАК/2014-10-15 – Дефинирање и пилотирање на 
интегриран пристап за директна заштита на жртви на семејно насилство 
понудена од страна на граѓански организации 

Место: Скопје и тетово 
Целна група: Здруженија кои пружаат различен вид на услуги на жени 
жртви од семејно насилство  
Активности:  
-проценка на исполнување на минимум општи и специјализирани 
стандарди за адекватна заштита на жени жртви на семејно насилство 
Временски период: 3 месеци 2015 (Август, Септември, Октомври) 
Носител: ХЕРА- Хеалтх Едуцатион анд Ресеарцх Ассоциатион 
Партнери: Здружение Женски Форум Тетово, Кризен Центар Надеж, 
Национален Совет за родова рамноправност, Организација на жени на 
град Скопје 
Донатор: УН ЊОМЕН 
Цел на проектот: Подобрување на пристапот до квалитетни и 
стандардизирани услуги за поддршка за жртви на семејно насилство 
преку пилотирање на интегриран пристап до директни услуги за 
поддршка базиран на минимум стандарди кои граѓанските организации 
што нудат специјализирани услуги за заштита на жртви од семејно 
насилство треба да ги исполнуваат 
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Име на проектот: Застапување за обезбедување на оддржливост на 
специјализираните сервиси за жртви на семејно насилство на 
територијата на Република Македонија  
Локација: три региони: скопски, полошки и вардарски 
Активности: 
Времетраење: 15.07.2015 до 15.05.2016 
Носител:Национална мрежа против насилство врз жениет и семејно 
насилство 
Партнери: Женски форум – Тетово, Организација на жени на град 
Скопје, Организација на жени на општина Свети Николе, Кризен центар 
НАДЕЖ и Х.Е.Р.А 
Донатор: УСАИД и ФИООМ 
Цел: координирана акција на женските граѓански здруженија за 
прашањата на родово базирано насилство и семејно насилство, а во 
насока на креирање на ефективни политики, подобрени сервиси и 
зголемена институционална и јавна свест 
Краткорочни цели: 
- Зајакнување на внатрешните капацитети на мрежата за поефективно 
застапување за унапредување на политиките и  обезбедување 
оддржливи специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство. 
- Остварување на соработка помеѓу граѓанските организации и 
локалната самоуправа на регионално ниво. 
- Зголемена свеста кај општата популација за постоењето на различни 
форми на насилство врз жените вклучувајќи го и семејното насилство 

 
 

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 
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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 њеб страницата на Здружението Женски 
Форум од Тетово и има одлична соработка со локалните медиуми за 
промовирање на ЦПП. 

 
 
 

АКТИВНОСТИ НА ЖФ ВО 2015 
(учество на семинари, работилници, обуки и конференции) 

 
-13.01.2015 промоција на Критериуми, услови и тематски области за 
стандардизација на граѓанскиот сектор кој работи со жртви на семејно 
насилство  - хотел Порта, Скопје 
Оваа промоција беше во организација на Здружението на граѓани 
Македонски центар за женски права ШЕЛТЕР ЦЕНТАР Скопје, кое од 
добиените резултати од имплементираните активности подготви анализа 
на Критериумите за стандардизација на невладините организации кои 
работат со жртви на семејно насилство и ги постави тематските области 
кои ќе треба да се пренесат за да можат да бидат исполнети 
критериумите за стандардизација од страна на невладините организации 
кои работат со жртви на семејно насилство. 
-21-24.01.2015 Посета на Здружение Женски Форум Тетово од страна на 
партнерската организација ТАБОРА ВЗЊ од Белгија 
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Во овој период беше продлабочена заедничката соработка и 
испланирани заеднички проекти меќу двете здруженија. 
-29.01.2015 Информативен настан за споделување на наодите  од 
извештајот за проценка на корупцијата во Македонија, хотел Лирак 
Тетово 
Настанот беше во организација на Асоцијацијата за демократски 
иницијативи (АДИ) Гостивар. Извештајот за проценка на корупцијата 
претставува сеопфатен преглед на состојбата и динамиката на 
корупцијата во Република Македонија.  
-30-31.01.2015 Прва средба на грантистите и обука за комуникација со 
јавноста, мониторинг и известување во рамки на проектот на УСАИД за 
граѓанско општество – хотел Романтик Дојран 
 
-16.02.2015 Работен состанок со Платформата за родова еднаквост - 
Бест Њестерн Хотел Турист, Скопје 
На работниот состанок беа презентирани тековни проекти, 
идентификувани непокриени, а важни теми, Хронологија на активности и 
беше направен работен план за 2015 година. 
- 04-06. 03.2015 ОБУКА ЗА ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ И ПРИСТАП ДО ЕВРОПСКИТЕ 
ФОНДОВИ (ИПА И ПРОГРАМИ НА УНИЈАТА), ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД 
ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО  - Хотел „Манастир” - Берово 
- 05.-07.03. 2015 Обука – Практична употреба на мониторинг и евалуација 
- Хотел „Манастир” - Берово ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА 
ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 
-06.03.2015 Национална конференција посветена на 20 години од 
Пекингшката декларација и платформа за акција – хотел Холидеј Ин , 
Скопје 
Националната конференција посветена на Пекинг +20 имаше за цел да 
го отвори прашањето на прогресот постигнат во земјата во 
унапредувањето на правата на жените и родовата еднаквост, да не 
потсети на визијата и целите коишто беа поставени во 1995 година, да 
направи еден преглед на промените на национално ниво коишто 
Платформата за акција ги поттикна, но и да предизвика конструктивен 
дијалог околу постоечките предизвици и идните приоритети во оваа 
област. Истата беше во организација на Телото на ОН за родова 
еднаквост и зајакнување на жените (УН Њомен) и Министерството за 
труд и социјална политика. 
-09.03.2015 Национална конференција по повод меѓународниот ден за 
правата на жените, Родово еднакво општество: состојба и предизвици - 
Скопје, хотел Холидеј Ин  
На конференција беа разгледани следниве прашања: Влијанието на 
жените во политиката, Економско јакнење, Механизам за родова 
еднаквост. 
-23.03.2015 Состанок со невладини организации во просториите на 
ОБСЕ Скопје 
Состанокот имаше за цел: да се продискутираат и разменат ставови во 
врска со состојбата на трговија со луѓе во земјата, постоечките слабости 
и предизици, како и насоки за подобрување на истата а во пресрет на 
претстојната посета на Специјалниот претставник и координатор на 
ОБСЕ за борба против трговија со луѓе. 
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-27.03.2015 Средба во ГЕМ Клуб, Скопје, во организација на 
Здружението за унапредување на родовата еднаквост Акција 
Здруженска во рамките на реализацијата на проектот „Родовата 
рамноправност во локалните буџети” кој е поддржан од Проектот на 
УСАИД за граѓанско општество 
Основната цел на средбата беше меѓусебно запознавање и утврдување 
на специфичните детали за соработка при реализацијата на 
активностите во проектот.  На средбата учесниците имаа можност да се 
запознаат со содржината и динамиката на спроведување на 
активностите на проектот. 
-27.03.2015 презентација на наоди од студијата “Влијанието на жените во 
  политиката на локално ниво во Македонија” - Скопје 
Целта на локалните консултативни работилници беше се проверат 
наодите од студијата, да се развие дискусија со клучните засегнати 
страни, и да се идентификуваат препораки за понатамошно делување и 
промоција на учеството на жените во политиката. Овој настан беше во 
организација на  
истражувачката организација Реактор-Истражување во акција, во 
соработка со Националниот демократски институт (НДИ) и со поддршка 
на Француската амбасада во Македонија. 
- 03.04.2016 Информативна средба на Мировен корпус Македонија -  
Општина Тетово 
На овој настан беа презентирани Мисија, цели и проекти на Мировен 
корпус во Македонија, беше презентирана програмата за сместување на 
волонтерите во семејства домаќини и Повикот за апликација по однос на 
кој Здружение Женски Форум Тетово аплицираше. 
-17.04.2015 дебата: Еднаквост помеѓу мажите и жените, перспективи и 
предизвици - простории на Секретаријатот за европски прашања, Скопје 
Оваа дебата беше во организација на Секретаријатот за европски 
прашања во насока на реализирање на ЕУ Агендата 2015, со цел 
подобрување на квалитетот во процесот на пристапување во Европската 
Унија , водејки се од начелата на инклузивност и транспарентност во 
своето работење отпочна со дебатен циклус “ЕУ разговори” (ЕУ Талкс). 
-17-19.04.2015, Подготвителна средба „Вовед во родово одговорно 
планирање на локално ниво” - хотел Порта, Скопје во рамки на проектот 
Родовата рамноправност во локалните буџети на Акција Здруженска. 
-22.04.2015 изложба со интерактивна панел дискусија на тема “Модерен 
татко”, простории на Центар за балканска соработка ЛОЈА Тетово 
На овој настан во организација на Шветската амбасада во Скопје се 
дискутираше на тема: татковско породилно отсуство, за улогата на 
таткото во негата на децата во првите месеци од нивниот живот, 
поволностите што тоа ги има за семејството и за општеството и во 
економска смисла и во смисла на поголема родова еднаквост. 
-23.04.2015 Дебата: Дали има слобода за слободата на изразување во 
Македонија? - простории на Младинскиот образовен форум (МОФ) 
Тетово  
Главен акцент во дискусијата беше ставен на актуелната состојба со 
слободата на изразување, слободата на здружување, слободата на 
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информирање и секако, состојбата со говорот на омраза во Република 
Македонија. Дебата беше во организација на НВО Инфоцентарот. 

24.04.2015 на јавната дебата “Предизвиците и перспективите за 
родовата еднаквост во Македонија” хотел Континентал Скопје 
Настанот беше организиран од страна на Платформата за родова 
еднаквост во соработка со Мрежата за родови прашања на ЦИЕ и 
Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје. Средбата обезбеди 
форум за дискусуја меѓу експерти од регионот, претставници на 
граѓанското општество и жени политичарки. Целта на дебатата беше да 
се искористат резултатите од дебата за подобрување на учеството на 
жените во процесите на донесување на одлуки и промоција на 
прашањата за родова еднаквост во платформите и заложбите на 
политичките актери. 
-24.04.2015 Зајакнуавање на соработката на граѓанските организации за 
заштита на децата од експлоатација, Хотел Стоун Бриџ-Скопје, во 
организација на Отворена Порта 
На оваа средба беа опфатени следниве теми: Трговијата со деца во 
Македонија, Состојбата со детски бракови помеѓу ромската популација 
во Македонија и законската регулатива, Негативни последиците по 
психофизичкото здравје од детските бракови, Идентификување на 
причините за зголемената ранливост на децата од експлоатација и 
предлог мерки за надминување на состојбата. 
- 24-26.04.2015„Вовед во буџетското планирање на локално ниво”хотел 
Порта, Скопје Втор модул Проект: Родовата рамноправност во 
локалните буџети. 
-22-25.05.2015 Работилница за развивање на методолошка рамка за 
следење на процесот на буџетирање на локално ниво -  Хотел Тино-Св. 
Стефан, Охрид 
Оваа работилница беше дел од проектот на Акција Здруженска Родовата 
рамноправност во локалните буџети, во кој Здружение Женски Форум 
Тетово беше вклучена како една од организациите со кои се работеше 
на јакнење на нивните капацитети. 
На работилницата беа опфатени следниве теми: Чекори во јавно 
застапување Мониторинг како алатка за успешно застапување 
Идентификување, цел, опфат,  Дефинирање на процеси и специфични 
прашања како предмет на интерес за секоја од фазите на планирачките 
процеси во ЕЛС, Развивање на методи, инструменти  и извори за 
прибирање на податоци, Пристап до информации од јавен карактер како 
алатка за прибирање на податоци, Рамка за обработка и 
систематизација на податоците. 
-27.05.2015 Презентација на проектот Меѓугранична еднаквост и родова 
интеграција - Сњисс Диамонд Хотел, Приштина, во организација на 
Косовскиот центар за родови студии и Здружението Акција Здруженска 
Скопје. 
-24.06.2015 Завршна конференција- “Воведување на почит кон 
различностите и мултикултурализам во раниот детски развој” - хотел 
Александар палас, Скопје 
 Програмата “Воведување на почит кон различностите и 
мултикултурализам во раниот детски развој” се реализира во заедничка 
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соработка меѓу УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика 
со поддршка од Британската амбасада во Скопје. Целта е воведување 
на почит кон различностите од аспект на јазик, култура, етничка 
припадност, попреченост, социо-економски статус во националната 
програма за рано учење и развој. Во десет пилот градинки во десет 
општини беа спроведени активности и настани за промовирање на почит 
кон различностите и мултикултурализам со деца и родители. На оваа 
завршна конференција ќе се презентираат постигнатите резултати и 
изработените материјали. 
 
-06.07.2015 Седница на Комисијата за еднакви можности на жените и 
мажите на Собранието на Република Македонија - зграда на Собранието 
на Република Македонија.  
Тема на седницата беше:  Новите развојни стратешки цели и 
родовата еднаквост - еднаквите можности на агендата во Република 
Македонија 
-09.07.2015 тркалезната маса во склоп на проектот “Советниците 
дискутираат, граѓаните читаат” - Како до потранспарентни локални 
совети?” - мала сала на Општина Тетово,  
Оваа тркалезна маса беше во организација на Центар за едукација и 
развој – ЦЕД  Теарце, во соработка со Организацијата ЈЕФ како и во 
партнерство со ЗИП институт - Скопје, Здружение УМКА - Тетово, 
Студентска организација ИЗЛЕЗ - Скопје и Македонски центар за 
Евроатлански интеграции – Скопје. На тркалезната маса беа 
презентираат резултатите на истражувањето, се направи пресек на 
состојбата на веб страната на општината и се отвори дискусија за 
потребата од повеќе информации од јавен карактер на веб страните на 
општините 
 - 22.07.2015 регионалниот форум за соработка за граѓанските 
организации, активистите и другите чинители од полошкиот плански 
регион - Центарот за развој на младите во Гостивар 
Овој форум беше во организација Цивика мобилитас. Овие форуми се 
отворени за сите граѓански организации и индивидуални активисти во 
регионот кои се согласуваат со вредностите и целите на Цивика 
мобилитас и кои се посветени на соработката со другите чинители за 
постигнување на општествени промени 
-28.07.2015  обука на тема “СТРАТЕШКОТО ЗАСТАПУВАЊЕ ВО РМ – 
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ” 
Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на 
„Проектот на УСАИД за заштита на човековите права” организираше 
дводневна обука на тема „Стратешкото застапување во РМ – 
Зајакнување на улогата на граѓанските организации”. Обуката имаше 
за цел да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации кои се веќе 
активни во областа на правната заштита на човековите права со 
концептот на стратешкото застапување (стратегиц литигатион). Обуката 
се фокусираше на методите и критериумите за идентификување на 
предмети како и изработката на план за застапување преку фокус на 
постојните предмети на кои работи МЗМП во областите на повредата на 
„слободата на движење” и дискриминацијата 
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-02.09.2015 Работилница од акцијата  „Граѓаните за демократски 
реформи” – простории на ЗГ ЦРУЈЖ Тетово  
-15.09.2015 завршна конференција Проектот „Пристап до правда во 
Македонија” хотел „Холидеј ин”  Скопје 
 На оваа конференција беа презентирани наодите од 18-месечниот 
мониторинг на спроведувањето на Законот за бесплатна правна помош. 
Во рамките на овој проект, Фондацијата и шест здруженија овластени за 
обезбедување претходна правна помош вршеа директен мониторинг на 
примената на Законот. Со презентацијата на наодите од мониторингот 
спроведен во рамките на овој проект, се придонесе во креирањето на 
јавната политика во врска со правото на пристап до правда и правото на 
бесплатната правна помош.  
-15.09.2015 Работен состанок: Економско зајакнување како алатка за 
унапредување на родовата еднаквост во Македонија Хотел “Стоне 
Бридге” , Скопје 
Овој состанок беше организиран од страна на платформа за родова 
еднаквост и канцеларијата на Фондацијата Фридрих Еберт, во Скопје, а 
целта беше Промовирање на економското зајакнување да се препознава 
како клучен фактор кој ја подобрува родовата еднаквост. 
 - 17.09.2015 состанок на членките на Мрежата - Хотел Сити Парк Скопје. 
Целта на работниот состанок беше презентирање на активностите од 
проектот и договарање за спроведување на заедничка национална 
кампања „16 дена активизам” за чија цел би се формирал тим за 
осмислување и спроведување на кампањските активности. Исто така, 
дел од состанокот беше и 4тото собрание на Национална мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство 
-17.09.2015 Средба на грантисти и партнери на Проектот на УСАИД за 
граѓанско општество „ПОСТАПКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДДВ”, х. 
„Порта”, Скопје 
-23.09.2015 Конференција “Родовата Еднаквост во Македонија во 
рамката за Развој по 2015 година – планирање на следни чекори”Хотел 
Холидеј Ин, Скопје                 
Цел на оваа конференцијатабеше да се покаже политичка заложба и 
вклученост на сите засегнати чинители во креирање на националните 
приоритети од областа на родовата еднаквост во периодот по 2015 
година 
-25-27.09.2015 Обука за„Застапување за одржливост на специјализирани 
сервиси” - Етно Село Тимчевски, Куманово 
На оваа обука беа опфатени следниве теми: концептот на 
застапувањето, Стратегија за застапување, Утврдување на 
моменталната состојба со одржливоста на сервисите, Дефинирање на 
цел на застапувањето, Анализа на засегнатите страни, Избор на 
стратегија за застапување, Изготвување на план за застапување, 
Вклучување на јавноста и медиумско застапување 
- 28.09.2015 Национална конференција на тема „Законските 
ограничувања - безбеден и легален абортус” 
Оваа конференција беше по повод одбележувањето на 28 септември - 
Глобален ден за акција за пристап до безбеден и легален абортус, под 
глобалното мото Разобличи ги митовите - Бори се против стигмата и 
дискриминацијата поврзана со абортус, а во организација на ХЕРА - 
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Асоцијација за здравствена едукација и истражување заедно со 
останатите членки на Платформата за родова еднаквост 
-29.09.2015 Јавна расправа на тема: Годишен извештај за 
имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2014 година - 
Собранието на Република Македонија, во организација на Комисијата за 
еднакви можности на жените и мажите на Собранието на Република 
Македонија 
 
 
-12.11.2015 Состанок: “Развојна стратегија, план и јакнење на соработка 
меѓу граѓанските организации и институциите кои се одговорни за родово 
базираното насилство, дискриминација и пост конфликтна демократска 
транзиција во Македонија” – ГЕМ Клуб Скопје 
Состанокот беше во организација на Националниот Совет за родова 
рамноправност а целта беше унапредување на соработката меѓу НВО, 
носителите на одлуки и институциите кои во Македонија се занимаваат 
со решавање на насилството врз жените и пост конфликтна демократска 
транзиција. На состанокот беа презентирани позитивните искуства и 
пракси од Република Хрватска и ЕУ и Прирачникот за работа со жени 
жртви на родово базирано насилство 
-12.11.2015 Работен состанок: Жените во политиката: Вклученост и 
влијание на жените во политиката во Македонија, организиран од страна 
на Платформа за родова еднаквост и канцеларијата на Фондацијата 
Фридрих Еберт, во Скопје - Хотел “Стоне Бридге”, Скопје 
На овој настан беа презентирани наодите на студијата на Реактор 
“Жените во политиката: Патот до политичките функции и влијанието на 
локално ниво”,  кои се засновани на репрезентативно истражување и 
укажуваат на бариерите со кои се соочуваат жените пред и за време на 
нивните политички мандати во локалните самоуправи.   
-16.11.2015 Јавна дебата  - општина Тетово 
Овој настан беше во организација на Асоцијацијата за демократски 
иницијативи (АДИ) Гостивар, а во рамки на проектот „Анализа на 
политиките и дистрибуција на локални ресурси меѓу етничките заедници 
во полошкиот и пелагонискиот регион “. На јавната дебата беа 
споделени наодите од Компаративната анализа на состојбите со 
дискриминацијата во полошкиот и пелагонискиот регион во која се 
прикажани состојбите со дискриминацијата во четири општини кои 
припаѓаат на Полошкиот (Гостивар и Тетово) и Пелагонискиот (Битола и 
Прилеп) плански регион. 
-18.11.2015 Тркалезна маса  Еднаквоста во одлучувањето и 
обезбедувањето на услуги на локално ниво: Стратегии за промени - 
Хотел Импексел 2 – Скопје 
Во рамките на дебатата, се дискутираше за можните правци и начини на 
дејствување во обезбедување на:Поголема автономија и влијание на 
жените во одлучувањето на локално ниво,Систематска политика, 
ресурси и континуирана пракса на единиците на локалната самоуправа 
за унапредувањена родовата еднаквост. Тркалезната маса се 
организира во рамките на проектот „Меѓугранична еднаквост и родов 
интеграција”, поддржан од ЕУ во рамките на ИПА инструментот за 
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прекугранична соработка меѓу Македонија и Косово имплементиран од 
Акција Здруженска од Скопје. 
-18.11.2015 Конференција – Стандардизација на специјализираните 
услуги, обезбедени од граѓански организации за поддршка на жртви од 
семејно насилство – хотел Арка Скопје 
Конференцијата беше во организација на Здружението Х.Е.Р.А. ни 
имаше за цел да ги презентира резултатите од имплементацијата на на 
стандардите за интегриран пристап до директни услуги за поддршка на 
жртви на семејно насилство,  Процесот на имплементација на 
стандардите од агол на граѓанските организации вклучени во проектот. 
Во овој проек, Здружение Женски Форум Тетово беше вклучено како 
партнерска организација и на оваа конференција ги презентираше 
своите искуства од проектот. 
- 23-24.11.2015 Ориентација за соработниците и семејствата-домаќини 
на волонтерите од Мировен корпус - хотел ТЦЦ Гранд Плаза, Скопје 
Средбата имаше за цел да ги запознае учесниците кои веќе имаат 
волонтери од Американскиот Мировен корпус како е да се работи со 
волонтер на Мировен корпус. 
-03.12.2015 дебатата “Оранге тхе њорлд”: да се запре насилството врз 
жените и девојките - Државниот универзитет во Тетово (ДУТ) 
Дебатата беше во рамки на кампањата против родовото базирано 
насилство со цел да се подигне свеста за насилството, а во организација 
на Центар за едукација и развој (ЦЕД) во соработка со УНДП и 
Државниот универзитет во Тетово (ДУТ) 
- 07.12.2015 состанок со претставниците на секторот за локален 
економски развој на општина Тетово, НВО и другите засегнати страни од 
регионот за координација и хармонизација на Акциониот план за 2016 
година на Центарот за развој на Полошки Плански Регион (ЦРППР) со 
оперативниот план. 
- 10.12.2015 конференција „Насилството врз жените - Дел од агендата на 
политичките партии во Република Македонија”- ЕУ Инфо Центар, Скопје 
 Конференицијата беше во организација на Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство,а во рамки на кампањата „16 
дена активизам против насилство врз жени”, која е дел од активностите 
на проектот „Застапување за обезбедување оддржливост на 
специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство” поддржан од 
Проектот на УСАИД за граѓанско општество. 
-11.12.2015 Работна средба за родова еднаквост и борба против трговија 
со луѓе – Општина Тетово 
Оваа средба беше во организација Министерството за труд и социјална 
политика, Сектор за еднакви можности и се говореше за инкорпорирање 
на меѓународните стандарди за родова еднаквост, обврските коишто РМ 
ги презема во насока на постигнување на овие стандарди и напорите 
коишто ги прави МТСП преку Секторот за еднакви можности. Една сесија 
од средбата се однесуваше за борбата против трговијата со луѓе,  
имплементација на документите коишто се однесуваат на заштитата на 
жртвите на трговија со луѓе, детектирање на проблемите и 
координацијата помеѓу надлежните на локално и национално ниво. 
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