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ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ЖЕНСКИ ФОРУМ - ТЕТОВО 
 

                                  ОПИС НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
 

Здружението Женски Форум - Тетово е независно, невладино и непартиско 
здружение формирано во јануари 2001 година. Активностите на Здружението се 
фокусираат на подигање на свеста и застапување за родова еднаквост, како и 
обезбедување на информации, помош, поддршка и заштита на жените и нивната 
положба во општеството. Здружението Женски Форум е лоцирано во Тетово и ги 
врши своите активности низ целиот северен и западен регион на Македонија. 

Здружението брои 40 членови кои активно се вклучени во неговите 
активности.Членовите поседуваат знаење, вештини и искуство за родови прашања 
и родова еднаквост. Тие се сензибилизирани кога станува збор за работата и 
обезбедувањето на услуги за жените и децата, особено за ранливите лица. 
Поттикнувајќи го придонесот на локалните заедници, Здружението мобилизира 
доброволци кои активно се вклучени во активностите на Здружението. На овој 
начин, заедниците се вклучени во подобрувањето на нивниот живот, 
придонесувајќи за развој на хумано и демократско општество. 

 
ВИЗИЈА 

 
Женски Форум - Тетово ги гледа жените целосно свесни, ослободени од 

традиционалните и патријархалните норми и предрасуди, економско зајакнати, 
родово еднакви и интегрирани во општеството. 

.  
 

 МИСИЈА 
 

Женски Форум - Тетово работи со различни жени, особено жени од 
руралните средини, давајќи им охрабрување и помош, поддршка за нивното 
зајакнување преку информирање, едукација и застапување на нивните права, 
потреби и интереси. 
 

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.  
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СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ 
 

Согласно стратешкиот план, стратешки цели и програми на Здружението се:  
 

1. Подобрување на условите за економска независност на жените 
2. Модел на интегрирана заштита на жртвите од семејно насилство во Полошкиот 
регион 
3. Подобрување на вклученоста на граѓаните во процесот на донесување одлуки на 
локално ниво, особено на жените 
4. Институционален развој на Здружение Женски Форум Тетово (зајакнување на 
нејзините капацитети) 
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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 ЈУМЦСР 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 2018 

 
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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Зајакнување на жртвите од семејно насилство во Тетовскиот 
регион 

Место: Tетовскиот регион (Општина Тетово, Теарце, Боговиње, Брвеница, 
Желино)  
Целна група: Жени жртви на семејно насилство, жени потенцијални жртви на 
семејно насилство, даватели на услуги за семејно насилство, членови на 
заедницата) 
Времетраење: Mарт 2017 – Maрт 2020 
Донатор: 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    

Очекувани резултати: 
Жените и девојките кои се соочуваат со насилство можат да пристапат до 
координиран, мултисекторски систем за поддршка на услугите за поддршка на 
жртви, како и одговор, давајќи им приоритет на нивната заштита и искуства во 
Тетово. 

- Членовите на заедницата учествуваат во работилници и презентации 
на проектот, ја зголемуваат нивната свест за правата на жените, го 
разбираат насилството како кршење на човековите права и услугите и 
ресурсите достапни за жртвите 

- Давателите на услуги работат заедно за да подготват, 
имплементираат и следат координирана, мултисекторска стратегија 
за поддршка со зголемена препорака за идентификација на жртвите и 
родова сензибилираност  

- Зголемена јавната свест и се иницираше дијалог за семејното 
насилство во Тетовскиот регион преку разни медиуми. 

Жените и девојките во регионот на Тетово покажуваат подобрени ставови за 
поддршка на жртвите на семејното насилство, охрабрувајќи ги жртвите да побараат 
помош вграфувајќи ставови кои не го толерираат насилството врз жените и 
девојките  

- 20 жени жртви од семејно насилство демонстрираат поголема 
самодоверба, доверба и личен развој, учествуваат во работилници за 
личен и финансиски развој, учење лични вештини во донесувањето 
одлуки, управување со конфликти, комуникација, родова еднаквост; 
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претприемачки вештини; стручни вештини и лични финансиски 
вештини. 

- 20 жени жртви од семејно насилство добиваат алатки и знаење за да 
ја развијат и олеснат нивната сопствена група за поддршка. 

- 60 жени потенцијални жртви на семејно насилство демонстрираат 
поголема самодоверба, доверба и лична агенција, учествуваат во 
работилници за личен и финансиски развој, учење лични вештини во 
донесувањето одлуки, управување со конфликти, комуникација, 
родова еднаквост; претприемачки вештини; стручни вештини и 
лични финансиски вештини. 

 
Социјална отчетност за родова еднаквост 

Место: Тетово и село Шипковица 
Време на реализација: Јануари 2018 – Јануари 2020 
Целна група: невработени лица од населбите на градот Тетово (населба Цетинска 
и населба Вардарска) и село Шипковица  
Цел на проектот: Акцијата Социјална отчетност за родова еднаквост се 
спроведува во општина  Тетово  во населба Цетинска,населба Вардарска и село 
Шипковица со цел зајакнување на капацитетите за вклучување на локалната 
заедница во примена на методологии за социјална отчетност. 
Специфични цели:  

- Мониторинг  и оценка  од заедницата на планирањето и 
имплементацијата на три селектирани активни мерки за вработување 
(Самовработување, Македонија вработува и Услуги за вработување на 
АВРМ) за 2017 и 2018 година  

- Застапување со цел унапредување на родовата еднаквост при 
планирањето и имплементацијата на мерките, а врз основа на 
собрани наоди  и препораки од заедницата  

Донатор: ЕУ преку Акција Здруженскa и Здружение ЕСЕ 
Активности: 

- Мапирање на релевантни локални и национални институции и 
зедницата во одбраните локалитети  

- Спроведување на анкета  помеѓу членови во заедницата, од кои 200 
во првата и 200 во втората година. 

- Организирање 2 фокус групи со по 13членовина заедницатаод кои 
една во првата и една во втората година 

- Организирање на 2 средби за валидација со по 20 членови на 
заедницата од кои една во првата година и една во втората година 

- Организирање на 8 едукативни работилници со по 25  членови од 
заедницата кои 4 во текот на првата година и 4 во текот на втората 
година 
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- Организирање и презентација на наодите на 2 јавни дебати со по 20 
локални   чинители од кои една во првата година и една во текот на 
втората година 

Резултати: 
• Идентификувани  релевантни чинители од локални и национални 

институции, како и локалитети и заедници  
• Повратна информација за спроведувањето на селектираните мерки за 

вработување обезбедена од 400 членови на заедницата за две 
последователни години (2017 и 2018) 

• Квалитативни информации за спроведувањето на селектираните 
мерки за вработување обезбедени од 26 членови на заедницата за две 
последователни години (2017 и 2018) 

• Потврдени наоди од  40 членови на заедницата за две последователни 
години (2017 и 2018) 

• Подготвени сумарни оценки за спроведувањето на селектираните 
мерки за вработување за две последователни години (2017 и 2018) 

• Мобилизирани,  зајакнати и активно вклучени во активности на 
застапување 400 членови на заедницата  

• Промовирани наоди и препораки од заедницата 
 
 

Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување одлуки на локално ниво 

Место: Тетовски регион  
Време на реализација: февруари 2018 – февруари 2021 
Целна група: Претставници на општина Тетово како урбана општина и општините 
Јегуновце, Боговиње, Теарце, Брвеница, Желино како рурални општини, 
претставници на урбани и рурални месни заедници и  координаторите за еднакви 
можности во општината. 
Цел на проектот: Да се зголеми свеста кај граѓаните, посебно кај жените, за 
нивните права и потребата за партиципативна демократија за да се обезбеди добро 
владеење и развој на заедницата. 
Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско учество 
Активности: 
- Прес конференција за најава на проектот; 
- Истражување со претставници на урбани и рурални општини и граѓани; 
- Промотивно видео за проектот; 
- Информативни средби со 150 жени од рурални и урбани месни заедници 

(општина Тетово како урбана општина и општините Јегуновце, Боговиње, 
Теарце, Брвеница, Желино како рурални општини); 
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- Обуки за градење на капацитети за претставници на општини, месни 
заедници, координатори за еднакви можности и активистки; 

- 21 уличнa кампањa во општина Тетово и во 5 рурални општини од Тетовскиот 
регион; 

- Работа со 7 работни групи за еднакви можности; 
- 7 тркалезни маси со граѓани, жени, претставници на таргетираните општини и 

медиуми; 
- 6 состаноци со урбани и рурални месни заедниции  
- Завршна конференција за презентирање на заклучоците од проектот 
Резултати: 
• Зголемена свест кај руралните заедници, посебно жените, во регионот на 

Тетово за тоа како да се вклучат во процесот на донесување одлуки на локално 
ниво; 

• Имплементација на истражувањето за фактичката состојба за учеството на 
граѓаните во процесот на донесување одлуки на локално нивово сите 6 
општини во Тетовскиот регион и  

• Oбучени aктивисти, координатори за еднакви можности, претставници на 
општините, претставници на урбаните и руралните локални заедници преку 
обуки за градење капацитети за род, форми на граѓанско учество, процеси на 
локално одлучување и комуникација со граѓаните. 
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АКТИВНОСТИ НА ЖФ ВО 2018 
(учество на семинари, работилници, обуки и конференции) 

 
 
16 – 18.01.2018  
Учество на две претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на завршна 
конференција на проектот ИРИС “Developing functional creativity: From Words to 
Actions!” која се одржа во Брисел - Белгија. 
 
20.03.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на конференција 
организирана од страна на Хелсиншки комитет за човекови права на Република 
Македонија на која беа презентирани наодите од спроведеното истражување и 
анализа за состојбата на жените од руралните средини - Повеќе пречки отколку 
можности“ која се одржа во хотел ,,АРКА” Скопје. 
 
26.03.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на еднодневна обука 
за социјално претприемништво во Центар за курсеви Флуент-Тетово во рамки на 
проектот „Поддршказа развој на локални социјални  претпријатија“ финансиран 
од Министерството за економија на Република Македонија, а спроведуван од 
Здружение Конект. 
 
27.03.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетовона завршниот настан 
на проектот „Застапување на родово инклузивни локални буџети“ на 27 март 2018 
во Јавна соба Скопје. 
Целта на настанот беше промовирање и споделување на резултати и искуства од 
реализација на мониторинг на процесот на програмирање и буџетирање за 2018 во 
општините Струмица, Кавадарци, Радовиш, Центар и Карпош. 
 
30.03.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на работилница 
организирана од Центар за развој на медиумисо работен наслов „МРТ и АВМУ – 
Концепт, мисија, статус и влијание на јавноста врз нивната работа“ која се одржа 
во хотел Романтик, Велес. 
  
03 – 04.04.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на обука 
Унапредување на практиките за добро управување на граѓански организации 
организирана од Фондација Отворено Општество на Македонија и Проектот на 
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УСАИД за граѓанско чество која се одржа на 3-4 април 2018 во хотел Порта, 
Скопје. 
Обуката беше организирана на интерактивен начин со комбинација на презентации 
и пристап од типот на работилница. Концептот на обуката во голема мера се 
потпира на размена на искуства и учење меѓу учесниците, бидејќи сите ние 
работиме во истиот контекст. Исто така, добредојде и споделување на политиките 
и процедурите кои граѓанските организации кои учествуваат како добра практика 
ќе бидат охрабрени во текот на целата работилница. 
 
12.04.2018 – 13.04.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на работилница за 
стратешко планирање организирана одФондација Отворено Општество на 
Македонија и Проектот на УСАИД за Граѓанско учествокоја се одржа во хотел 
Романтик, Велес.Оваа стратешка работилница е дел од процесот на развој на 
капацитетите предвиден за грантистите на CEP и има за цел да ги поддржи 
грантистите во подготовката или ревизијата на нивниот Стратешки план и 
придружни документи: Годишниот план за работа и Планот за развој на 
капацитети. Овој процес и неговите резултати се наведени во Договорот за грант 
потпишан со CEP и ќе биде спроведен од тимот на CEP FOSM. 
 
24.04.2018 
Учество на претстацнички на Здружение Женски Форум - Тетово на еднодневен 
настан - Саем за кариера со цел промовирање на работата на Здружението кој се 
одржа во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. 
 
24.04.2018 
Организирање на координативен состанок на мрежата на релевантни локални 
чинители како дел од проектот “Економско зајакнување на жените во Полошкиот 
регион преку застапување и промовирање на нивните имотни права” (ГО кои 
работат во родова еднаквост и човекови права, правни експерти, медиуми, локална 
самоуправа, итн.) за придобивање наподдршка за промовирање на имотните права 
на жените во Полошкиот регион. Состанокот беше организиран од страна на 
Здружение Женски Форум Тетово и на истиот имаа излагања извршната 
директорка на Здружението, проектниот координатор како и експертот кој беше 
дел од проектот. Состанокот се одржа во салата за конференции на хотел ЛИРАК 
Тетово. 
 
26.04.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум - Тетово на информативна 
средба организирана од здружението "Институт за развој на заедницата" - Тетово и 
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ИМЕ програмата за органско производство која се одржа во ресторан Парадокс во 
Тетово. 
 
08.05.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум - Тетово на работилница за 
стратешко планирање организирана Фондација Отворено Општество на 
Македонија и Проектот на УСАИД за граѓанско учество која се одржа во ГЕМ 
Клуб Менада во Скопје. 
 
09.05.2018 – 10.05.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум - Тетово на обука за 
Управување со изборни единици и обука за домашна обука. Оваа обука е почетна 
активност на една поширока задача, чија главна цел е да се зголеми одржливоста на 
избраните грантисти на Проектот на УСАИД за граѓанско учество преку 
диверзификација на нивните донатори и поддршка на изборните единици. 
Активностите ќе ги спроведуваат македонските граѓански организации ХОРОС и 
нивниот партнер Каталист од Србија. 
 
10.05.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум - Тетово на промотивен 
настан за проектот „WE MAKE: Женско претприемништво за конкурентност“, 
финансиран од Европската Унија, Инструмент за претпристапна помош (ИПА) кој 
се одржа во НВО Центар за Балканска Соработка ЛОЈА, Тетово. 
 
12.05.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум - Тетово на информативна 
средба организирана од страна на Фондација Отворено општество – Македонија” и 
„Евротинк - Центар за европски стратегии”, во рамки на проектот „Граѓанска 
алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната 
администрација од страна на граѓанските организации”, за промоција на 
Повикот за доделување грантови на граѓански организации за мониторинг на 
работата на јавните институциите и квалитетот на јавни услуги на локално ниво 
која се одржа во просториите на општина Тетово. 
 
14 – 16.05.2018 
Учество на претставник на здружението на работилница за Родово рамноправна ЕУ 
интеграција – Градење капацитети на женски организации организирана од 
Здружение Рекатор од Скопје која се одржа во хотел Бистра во Маврово. 
 
14.05.2018 
Здружение Женски Форум - Тетовоорганизира завршна јавна дебата во рамки на 
проектот “Економско зајакнување на жените во Полошкиот регион преку 
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застапување и промовирање на нивните имотни“ финансиран од Цивика 
Мобилитас, на која дебата имаа излагања извршната директорка на Здружението, 
проектниот координатор како и експертот ангажиран за проектот. Целта на 
дебатата беше да се иницира дискусија за имотни и наследни права кај жените во 
Полошкиот регион како и да се објават резултатите од проектот. Јавната дебата се 
одржа во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.  
 
22 – 23.05.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум - Тетово на регионална 
конференција за Родово одговорно буџетирање: буџетирај еднакво – буџетирај за 
жените и мажите, организирана од страна на  канцеларијата на UN Women во 
Скопје  во соработка со Владата, која се одржа на 22-23 мај 2018 во хотел Холидеј 
Ин - Скопје. На конференцијата учествуваа претставници од Министерствата за 
финансии во регионот, претставници од други министерства, националните родови 
машинерии, како и претставници на граѓанскиот сектор, кои имаа можност да 
дискутираат за креирањето на родово одговорни политики и да споделат добри 
практики за воведувањето на родовата димензија во секторските политики на 
централно и локално нив. 
 
23.05.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум - Тетово на  Кружок за 
учење за финансиско управување: процедури и практики за спречување судир на 
интереси организиран од Фондација Отворено Општество на Македонија и 
Проектот на УСАИД за Граѓанско учествокој се одржа во ТЦЦ Гранд Плаза во 
Скопје. 
 
03-05.06.2018 
Учество на претставничка на Здружение Женски Форум - Тетовона обука за 
градење на капацитети за користење на постапките за жалби согласно опционалниот 
протокол за CEDAW. Обуката се реализираше од страна на Хелсиншки Комитет во 
рамки на проектот “Жените имаат права“ поддржан од страна на УН Вомен и Европска 
Унија. Обуката се одржа во хотел Сириус, Струмица.  
 
08.06.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум промотивниот настан на 
проектот на УСАИД за Граѓанско Учество. Целта на настанот беше да се 
промовираат новите грантисти на проектот. Настанот се одржа во хотел 
Континентал во Скопје. 
 
08.06.2018 
Учество на претставник на здружението на вебинар за социјално претприемништво 
организиран од Фондација Каталист Србија.  
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11.06.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум Тетово на работилница за 
развој на планот за градење капацитети и годишниот акционен план организиран 
од Фондација Отворено Општество на Македонија и Проектот на УСАИД за 
Граѓанско учествокоја се одржа во хотел Романтик во Велес. 
 
11.06.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на работилница во 
рамки на проектот,,WE MAKE: Женско претприемништво за конкурентност" за 
старт-ап, бизнис, која се одржа во Љоја Тетово. 
Проектот WE MAKE го спроведуваат GTF – Иницијативата за одржлив раст од 
Република Хрватска и Здружението на бизнис жени, финансирани од Европската 
Унија, преку ИПА програмата, во текот на целата 2018 и дел од 2019 година. 
 
12.06.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на јавно предавање 
во рамки на проектот „Имаш право на соодветна информација“ со цел 
информирање на јавноста со одредбите од Законот за слободен пристап на 
информации од јавен карактер и искуството со неговото спроведување, како и 
подигнување на свеста за правото на слободен пристап до информаци. 
Предавањето се одржа во просториите на  Универзитетот на Jугоисточна Европа 
(зграда на Ректорат), Тетово. 
 
19.06.2018 – 20.06.2018 
Во рамки на проектот „Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
организираше дводневна обука за јакнење на капацитети одржана со претседатели 
на урбани месни заедници од Тетовскиот регион. Обуката ја одржа избрана 
експертка ангажирана за спроведување на обуки и истражување во рамки на истиот 
проект. Обуката се одржа во салата на конференции во хотел Лирак во Тетово.  
 
20.06.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на панел дискусија 
“Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“,  која беше организирана 
од Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, во 
рамки на неделата на граѓански организации како активност од  Проектот на 
УСАИД за граѓанско учество, финансиски  поддржан од Агенцијата за 
меѓународен развој на Соединетите Американски Држави – УСАИД. Настанот се 
одржа во ГЕМ Клуб Менада Скопје. 
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21.06.2018 – 22.06.2018  
Во рамки на проектот „Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
организираше дводневна обука за јакнење на капацитети одржана со претставници 
од општините од Тетовскиот регион. Обуката ја одржа избрана експертка 
ангажирана за спроведување на обуки и истражување во рамки на истиот проект. 
Обуката се одржа во салата на конференции во хотел Лирак во Тетово.  
 
22.06.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на работилница 
организирана од Конект на тема “Поврзување на невладините организации со 
бизнис секторот - КОНЕКТИРАЈ СЕ“. Целта на работилницата беше да 
претставници на граѓански здруженија се запознаат со претставници од бизнис 
секторот и се поврзат професионално за некој заеднички настан или состанок. 
Работилницата се одржа во ресторант Воденица Мулино Скопје. 
 
25.06.2018 - 26.06.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на едукативна 
видео работилница, организирана од Фондација  Метаморфозис. Работилницата е 
организирана со цел да се испорачаат практични техники за производство на видео 
кое може да биде корисно за дисеминација на нашите резултати и достигнувања 
како организација. На оваа работилница беа доделени OMPT колекциите (опрема за 
снимање видеа) што може да се користат за снимање видео клипови. 
Работилницата се одржа во хотел Континентал Скопје. 
 
27.06.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на  Learning Circle 
on Working with Data (Кружок на учење за работа со податоци). Целта на 
работилницата беше да грантистите на Проектот на УСАИД за граѓанско учество 
се стекнат со знаење за работа со податоци со цел на поефикасна работа на 
организацијата. Настанот беше организиран од Фондација Отворено Општество 
Македонија и Проектот на УСАИД за граѓанско учество и беше одржан во хотел 
Континентал Скопје. 
 
28.06.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетовона настан во рамкина 
проектот „Техничка поддршка на Владата и граѓанските организации за 
усогласување на минимум стандардите за услуги за жени жртви на насилство и 
СН” кој го спроведува ХЕРА со поддршка од UN WOMEN. Настанот се одржа во 
просториите на ХЕРА Скопје. 
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05.07.2018 – 06.07.2018 
Во рамки на проектот „Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
организираше дводневна обука за јакнење на капацитети одржана со претседатели 
на рурални месни заедници од Тетовскиот регион. Обуката ја одржа избрана 
експертка ангажирана за спроведување на обуки и истражување во рамки на истиот 
проект. Обуката се одржа во салата на конференции во хотел Лирак во Тетово.  
. 
07.07.2018 – 08.07.2018 
Во рамки на проектот „Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
проектот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
организираше дводневна обука за јакнење на капацитети одржана со активистки на 
Здружение Женски Форум Тетово кои во текот на проектот ќе бидад задолжени за 
спроведување на анкетите. Обуката ја одржа избрана експертка ангажирана за 
спроведување на обуки и истражување во рамки на истиот проект. Обуката се 
одржа во салата на конференции во хотел Лирак во Тетово.  
 
13.07.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на информатвна 
сесија која беше организирана од страна на Европската Унија во соработка со 
Министерството за Култура и Општина Тетово. Настанот се одржа во салата на 
кабинетот на Општина Тетово. 
  
 
17.07. 2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на тркалезна маса 
која е дел од активностите на проектот „WE MAKE: Женско претприемништво за 
конкурентност“, финансиран од Европската Унија. Настанот се одржа во големата 
сала на општина Тетово. 
 
25.07.2018  
Учество и модерирање на панел диксусија на тема “Секое дете заслужува 
семејство“ од страна на претсавник од Здружение Женски Форум Тетово. Панел 
дискусијата беше организирана од страна на Центарот за Социјална Работа во 
Тетово и УНИЦЕФ. Настанот беше одржан на градскиот плоштад во Тетово. 
 
31.07.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на промоција на 
ресурси за набљудување, оценка и известување за граѓанските организации 
организиран од Асоцијација Зенит. На настанот беа промовирани Прирачник за 
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набљудување и оценка, Прирачник за известување на граѓански организации и Е-
алатки за мониторинг, евалуација и известување од следната фаза на Цивика 
мобилитас. Промоцијата се одржа  во хотел Мериот Скопје 
 
29-31.08.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на три дневна обука 
за градење на капацитетите на граѓанските организации со тема “Планирање и 
спроведување проекти“ финансисрани од ЕУ според правилата ПРАГ. Обуките се 
одржаа во Љоја Тетово. 
 
30.08.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на промоција на 
настан за Декларација и План за застапување произлезени од реализацијата на 
проектот ,,Развивање систем за собирање податоци и следење на состојбата за 
насилството врз децата‘‘. Настанот се одржа на во хотел Мериот Скопје. 
 
11.09.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на  форум  со тема 
,,Предизвици и дилеми во спроведување на законот за семејно насилство“ 
организиран од страна на Министерство за труд и социјална политика – Скопје и 
Центарот за социјална работа во Тетово. Настанот се одржа во хотел Порта Скопје. 
 
14.09.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на дискусија за 
актуелни прашања од посебно значење за напредокот на Република Македонија во 
согласност со определбата на Владата на Република Македонија за партнерство со 
граѓанското општество во процесот на креирање и спроведување политики. 
Дискусијата се одржа во салата на општинскиот совет на општина Гостивар. 

 
21.09.2018 
Во рамки на проектот “Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
Прокетот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
одржа едно дневна улична промотивна кампања во општина Теарце. Целта на 
кампањата беше промовирање на проектните активности како и дискусија за 
граѓаните за партиципативната демократија и вклучувањето на граѓаните во 
процесот на донесување  на одлуки на локално ниво. 
 
25.09.2018 
Во рамки на проектот “Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
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Прокетот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
одржа едно дневна улична промотивна кампања во градот Тетово. Целта на 
кампањата беше промовирање на проектните активности како и дискусија за 
граѓаните за партиципативната демократија и вклучувањето на граѓаните во 
процесот на донесување  на одлуки на локално ниво. 
  
27-28.09.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на активности во 
рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учествo, организирани од Фондација 
Отворено Општество Македонија кои имаат за цел организациите поддржани од 
Проектот на УСАИД за граѓанско учествo да посетат и да се запознаат со работата 
на други организации, да разменат знаења и искуства во одредена област и да ги 
испитаат можностите за потенцијално партнерство за некоја идна иницијатива. 
Активностите се одржаа во општините Штип, Радовиш, Струмица, село Подареш и 
Карбинци. 
 
01-02.10.2018  
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на дводневна обука 
одржана од страна на Здружение Хорус. Обуката се одржа во просториите на 
здружението со цел јакнење на капацитетите на здружението, разгледување на 
стратешкиот план и планирање начини за собирање на донации и спонзорства. 
 
15.10.2018  
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на четвртиот 
тримесечен состанок на грантистите на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. 
Состанокот се одржа во хотел Порта во Скопје. 
 
18-19.10.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на дводневна 
работилница за верификација на наодите од „Анализата на трошоци за 
специјализирани сервиси за семејно насилство“ организирана од  Асоцијацијата за 
здравствена едукација и истражување ХЕРА, со финансиска поддршка од 
канцеларијата на UN WOMEN во Скопје. Работилницата се одржа во хотел 
Гардениа во Велес. 
 
22.10.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на промоција 
на Индекс на родова еднаквост во општините во Република 
Македонија организирана од Реактор. Индексот на родова еднаквост е заснован на 
убедувањето дека за нашиот колективен напредок, жените и мажите мора да имаат 
еднаков пристап до можности и услуги. Настанот се одржа во хотел Солун Скопје. 
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24.10.2018 
Учество на претставник на здружението на четвртиот Кружок за учење (LC) за 
"Работа со податоци", oвој пат фокусот на учење беше за тоа како да се исчистат и 
користат податоците. 
Овој Кружок за учење е дизајниран и беше воден со поддршка на Горан Ризаов, 
експерт за информатички и комуникациски технологии за развој (ИКТ4Д) од тимот 
на Проектот на УСАИД за граѓанско учење и Фондација Метаморфозис. Настанот 
се одржа во хотел Порта Скопје. 
 
24.10.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на настан отворен 
ден во Секторот за развој на економијата и развојот на туризмот во Општина 
Тетово. Транспарентноста на институциите кон граѓаните е основата на 
функционирањето на една институција. 
Настанот се организира од навладината организација Демокраци Лаб од Тетово и 
се одржа во Совет на Општина Тетово. 
 
26.10.2018 
Во рамки на проектот “Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
Прокетот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
одржа едно дневна улична промотивна кампања во општина Јегуновце. Целта на 
кампањата беше промовирање на проектните активности како и дискусија зо 
граѓаните за партиципативната демократија и вклучувањето на граѓаните во 
процесот на донесување  на одлуки на локално ниво. 
 
30.10.2018 
Во рамки на проектот “Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
Прокетот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
одржа едно дневна улична промотивна кампања во општина Желино. Целта на 
кампањата беше промовирање на проектните активности како и дискусија зо 
граѓаните за партиципативната демократија и вклучувањето на граѓаните во 
процесот на донесување  на одлуки на локално ниво. 
 
31 – 01.11.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на обука за 
застапување.  Nicole Farnsworth е меѓународен експерт кој ја испорача содржината 
на обуката. Обуката понуди можност организациите да се запознаат со 
спецификите на различните чекори во процесот на застапување и да се фокусираат 
на изработка на стратегија за застапување за соодветната иницијатива за 
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застапување планирана како дел од проектот финансиран од Проектот на УСАИД 
за граѓанско учество. Обуката се одржа во хотел Холидеј Ин Скопје. 
 
05.11.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на состанок за 
Меѓусекторски пристап за дискриминација врз основа на родот и искоренувањето 
на насилството врз жените. Состанокот се одржа со поддршка на UN Women 
Regional Programme on Ending Violence against Women in the Western Balkans and 
Turkey/програмата за спречување на насилство врз жените во партнерство со 
Здружението Им Каан од Лондон – Англија. На состанокот учествуваа 
претставници од државите на Балканот и целта на состанокот беше да пред Евро 
делегатите се презентираат резултатите од истражувањето на проектот 
“Implementing Norms Changing Minds” кој ги опфатил одредени здруженија на 
државите од Балканот. Состанокот се одржа во Европска Комисја во Брисел, 
Белгија.  

06-08.11.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на недела на 
застапување во Брисел, Белгија. Неделата за застапување е наменета за женските 
граѓански организации и граѓански организации што работат со застапување за 
човековите права и родовата рамноправност, кои сакаат да влијаат на процесот на 
интеграција во ЕУ, истовремено обезбедувајќи контекстуални информации и 
анализи за развојот и трендовите во рамките на нивната експертиза. (и настојувајќи 
да ги унапреди националните реформи на ЕУ). 
За време на неделата за застапување во Брисел, избрани граѓански организации 
присуствуваа на состаноци и други настани за вмрежување со релевантни 
институции на ЕУ и други меѓународни засегнати страни.  
 
07-09.11.2018 
Учество на Здружение Женски Форум Тетово во органирање на тродневен настан 
со тема “Handle with Care” во соработка со Отворена Порта од Скопје. “Handle with 
Care” е уметнички проект поддржан од Холандска Амбасада кој има за цел да ја 
подигне свесноста за модерното ропство и брутална реалност на жените кои биле 
втурнати во ланецот на трговијата со луѓе.  
Настанот се одржа во просториите на Љоја во Тетово. 
 
 
12.11.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на јавна дебата која 
беше организирана како дел од проектот „Следење на принципите на јавната 
администрација во зачувување на вредности на добро управување“, финансиран од 
Европската Унија. Целта на дебатата е да се презентираат спроведените 
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истражувања за општините во рамките на Полошкиот регион. На дебатата 
учествуваа претставници на општини и локални граѓански организации. Дебатата 
се одржа во хотел Меркур Тетово. 
 
16.11.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на дебата на 
тема: Положбата на лицата со посебни потреби,  од  Проектот:  „И ние сме како 
другите“, финансиски поддржан од Општина Тетово, а спроведуван од  
Здружението Златна Рака од Тетово. Настанот се одржа во малата сала на Општина 
Тетово. 
  
20.11.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум Тетово на четвртиот настан 
за најдобри практики и иновации [BPIE] на тема "Сајбер безбедноста на 
граѓанските организации и мрежи". Целта на овој настан е да се зајакне свеста за 
сајбер-нападите и сајбер-криминалот и да се презентираат достапни алатки за ГО 
да ја зголемат нивната on-line безбедност. Настанот беше организиран од страна на 
Проектот на УСАИД за граѓанско учество, Фондација Метаморфозис и Фондација 
Отворено Општество Македонија. Настанот се одржа во просториите на Љоја 
Тетово. 
 
20.11.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на завршна 
конференција организирана од UN Women и UN Habitat од Косово и Македонија. 
Тема на конференцијата беше “Како прилагодувањето на граѓанскиот сектор и 
граѓанските организации може да помогне во развојот на поинклузивни простори-
резултати од пилот проекти“. Конференцијата се одржа во хотел Интернационал во 
Приштина, Р.Косово. 
 
26.11.2018 
Во рамки на проектот “Подобрување на гласот на граѓаните посебно гласот на 
жените во процесот на донесување на одлуки на локално ниво“ поддржан од 
Прокетот на УСАИД за граѓанско учество, Здружение Женски Форум Тетово 
одржа едно дневна улична промотивна кампања во општина Тетово, село 
Шипковица. Целта на кампањата беше промовирање на проектните активности 
како и дискусија зо граѓаните за партиципативната демократија и вклучувањето на 
граѓаните во процесот на донесување  на одлуки на локално ниво. 
 
27.11.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на обука за 
социјален маркетинг и комуникации организирана од Проектот на УСАИД за 
граѓанско учество и Здружение Хорус. Обуката беше со цел да им помогне на 
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учесниците да ги подобрат своите комуникациски вештини како и вештините за 
социјален маркетинг за поефективно собирање донации и спонзорства од 
заедницата. Настанот се одржа во хотел Континентал Скопје. 
  
01.12.2018 
Учество на Здружение Женски Форум Тетово со промотивен штанд на Национален 
Форум кој беше организиран од Цивика Мобилитас, наменет за грантисти на 
проектот на Цивика Мобилитас. Целта на настанот беше да се презентираат 
резултатите од проектите на здруженијата поддржани од Цивика Мобилитас и 
воедно да се промовираат истите. Настанот беше одржан во хотел Холидеј Ин 
Скопје. 
 
10.12.2018  
Учество на претставници на Здружение Женски Форум Тетово на настан 
организиран од Министерство за Внатрешни Работи - СВР Тетово по повод 
промоција на 10 годишнита работата на секторот за превенција и спречување на 
семејно насилство на која здружението беше избрано за најзаслужен партнер во 
борбата против семејносто насилство за кое доби благодарница. Настанот се одржа 
во хотел Ара Тетово. 
 
13.12.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на трет тематски 
Кружок на Учење за "Финансиски менаџмент". Овој пат фокусот на учењето беше 
на процесот на развивање на интегриран организациски буџет. Оваа средба, исто 
така вклучи презентација на применливите финансиски алатки за управување со 
буџетот и готовинскиот тек, вклучувајќи и поддршка на процедурите за 
финансиско управување. Настанот беше организиран од Фондација Отворено 
Општество Македонија и наменет за грантистите на Проектот на УСАИД за 
граѓанско учество. Настанот беше одржан во хотел ТЦЦ Гранд Плаза Скопје. 
 
13.12.2018 
Учество на претставнички на Здружение Женски Форум Тетово на средба со 
претставници од општина Тетово, секторот за Локален Економски Развој и развој  
и промоција на туризмот и сите невладини организации  во општина Тетово. Целта 
на средбата беше  воспоставување една функционална мрежа меѓу општината и 
сите невладини организации во градот. 
Средбата се одржа во просторите на Центарот за развој на Полошкиот Плански 
регион. 
 
14.12.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум Тетово на завршна 
национална конференција со тема “Дали и колку граѓаните чувствуваат бенефит од 
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спроведувањето на активните мерки, програми и услуги за вработување”. 
Конференцијата бешео рганиизрана од Здружението за еманципација, солидарност 
и еднаквост-ЕСЕ од Скопје и на истата беа презентирани и дискутирани наодите 
добиени во рамки на спроведениот процес на мониторинг на програмското и 
буџетското спроведување на Оперативниот план за активни програми и мерки за 
вработување и услугите на пазарот на трудот за периодот од 2014 до 2017 година. 
Конференцијата се одржа во хотел Александар Палас во Скопје. 
 
20.12.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум Тетово на консултативна 
работилница за "Локалните работи" организирана од УСАИД - Агенција за 
меѓународен развој на САД. Целта на настанот беше да се промовираат начини за 
самодржливост на граѓанските организации. Настанот се одржа во хотел ТЦЦ 
Гранд Плаза во Скопје. 
 
21.12.2018 
Учество на претставници на Здружение Женски Форум Тетово на четврти 
Тематски Кружок на Учење за "Работа со податоци"“ Настанот беше организиран 
од Фондација Отворено Општество Македонија и наменет за грантистите на 
Проектот на УСАИД за граѓанско учество. На работилницата се прикажаа 
иновативни и ефективни алатки и начини за полесно работење со податоци од 
страна на здруженијата. Настанот се одржа во хотел ТЦЦ Гранд Плаза Скопје. 
  
21.12.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на отворен ден со 
граѓанските организации организиран од Македонскиот центар за меѓународна 
соработка (МЦМС) и Асоцијација за демократски иницијативи АДИ од Гостивар 
кој се реализираше во рамките на проектот на Граѓански ресурсен центар. Настанот 
се одржа во просториите на ЛОЈА Тетово. 
 
26.12.2018 
Учество на претставник на Здружение Женски Форум Тетово на  Кружок на Учење 
за Фотографија. Настанот беше организиран од Фондација Отворено Општество 
Македонија и наменет за грантистите на Проектот на УСАИД за граѓанско учество. 
Настанот беше одржан во Јавна Соба Скопје. 
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