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ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ЖЕНСКИ ФОРУМ - ТЕТОВО 

 
                                  ОПИС НА ЗДРУЖЕНИЕТО 

 
Здружението на 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. Асоцијацијата на женски форум 
е лоцирана во Тетово и ги врши своите активности низ целиот северен и 
западен регион на Македонија. 

Здружението има 40 членови кои активно се вклучени во своите 
активности.Членовите поседуваат знаење, вештини и искуство за родови 
прашања и родова еднаквост. Тие се чувствителни на третманот 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, економски 
оневозможени, подеднакво во родовите односи и интегрирани во општеството. 

.   
 

 МИСИЈА 
 

 “Женскиот форум - Тетово работи со различни жени, особено жени од 
руралните средини, давајќи им охрабрување и помош, поддршка на нивното 
зајакнување преку информирање, едукација и застапување за 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.  

 
 
                  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 преживеаните 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 женскиот форум (зајакнување на нејзините 
капацитети) 
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Реализирани проекти на ЖФ 

 

1. Проект: Ран детски развој 

Место: Тетово, Скопје, Куманово  
Целна група: мајки и деца  
Активност: едукација  
Временски период: 2001/2005  
Донатор: УНИЦЕФ  
Главна цел на проектот: Да ја промовира социјалната интеграција на 
предшколските деца на возраст од 1 – 6 години што припаѓаат на 
маргинализирани, рурални, рурални планински и субурбани средини, а 
кои немаат можност за предшколска едукација. На овој начин се опфаѓа 
голем број на деца во предшколската едукација која се оценува како 
фаза за подготвување на децата за во училиште.  
 
 

2. Проект: Описменување 

Место: Тетово, Гостивар, Скопје, Куманово 
Целна група: Жени и девојки  
Активност: едукација  
Временски период: 2001/2005 
Донатор: УНИЦЕФ 
Целта на проектот: Да им се помогне на жените да се описменат и да се 

зголемат нивните способности и знаења потребни за секојдневниот 
живот. 
 

3. Проект: Здравствена едукација 

Место: Тетово  
Целна група: Жени и млади девојки 
Активности: едукација, организирање работилнци, печатење и 
дистрибуција на информативни брошури.  
Временски период: 2002 
Донатор: АРЦ  
Главна цел на проектот: подигање на свеста за здравствената 
едукација во селата како и психосоцијална поддршка на 
трауматизираните лица од вооружениот конфликт.  
 

 

 

 

4. Проект: Правото на жените да одлучуваат 

Место: Тетово 
Целна група: Жени  
Активност: едукација 
Временски период: 2002  
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Донатор: Царитас  
Главна цел на проектот: освестување на жените за нивните права за 

одлучување како и да се оспособат за нивно учество во процесот на 
гласање.  
 

5. Проект: Меѓуетничка културна соработка 

Место: Тетово  
Целна група: Жени и млади 
Активност: културна соработка помеѓу различните етникуми 
Временски период: 15.04.2002/31.08.2002 
Донатори: ИОМ, УСАИД 
Целта на проектот: да се подобрат односите помеѓу етнитетите во Р. 

Македонија 
 

6. Проект: Градење на доверба 
Место: Тетово  
Целна група: жени од различна етничка припадност  
Активности: организирање на трибини во рурални и урбани места во 

градот на тема: “Градење на довербата во регионот во кој живееме“ 
Временски период: 2003 
Донатор: ЕЦМИ  
Целта на проектот: Подигање на свеста за толеранција и доверба 

помеѓу етнитетите како и промоција на културните вредности во нашиот 
регион како општествено богаство и како почетна точка за релаксација 
на односите. 
 

7. Проект: Центар за правна помош 

Место: Тетово 
Целна група: граѓани/жртви на семејно насилство  
Активност: Пружање на бесплатна правна помош 
Временски период: 2003 – 2009  
Донатор: ЕСЕ – Скопје  
Целта на проектот: Пружање на бесплатна правна помош на лица кои 
се жртви на семејно насилство без разлика на националната припадност, 
возраста и религијата.  
 
 

8. Проект: Трговијата со луѓе е криминал 
Место: Тетово 
Целна група: Млади  
Активности: едукација и дистрибуција на информативен материјал 
Временски период: 2004  
Партнер: Општина Тетово  
Донатор: ИОМ  
Цел на проектот: да се информираат младите за појавата на трговија со 
луѓе и начините како да се заштитат од таа појава. 
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9. Проект: Младите во новиот милениум 
Место: Тетово 
Целна група: младите од сите етницитети во Тетово  
Активности: организирање на работилници со рекреативни игри за 

децата од различните возрасти и етникуми кои живеат во градот Тетово. 
Временски период: 2004  
Финансиран од: Центарот на жени – Дебар  
Цел на проектот: да овозможи соработка меѓу децата од различна 

етничка припадност за да се надминат постоечките бариери и да се 
истакне нивната рекреативна страна со помош на различните игри.  
 
 

10. Проект: Во здраво општество појака жена 

Место: Тетово  
Целна група: Граѓаните и жените  
Активности: Дистрибуција на брошури на три јазици: македонски, 

албански и турски со мото “Борба против трговијата со луѓе“ и 
организирање на кампања за денот на жената “8 Март“ со мото “Во 
здраво општество, појака жена“. 
Временски период: 2004  
Финансиран од: ОСБЕ, ИОМ и општина Тетово 
Цел на проектот: Освестување на жените за нивното право да 

одлучуваат како и нивно оспособување за учество во секоја сфера на 
општественото живеење.  
 

11. Проект: Промовирање на брошурата “Стоп на 
оружјето 

Место: Општина Тетово 
Целна група: граѓаните и младите  
Активности: Промовирање и дистрибуција на брошурата “Стоп на 

оружјето“ на одредени места во општина Тетово и одржување на 
трибини на овие теми во просториите на општина Тетово 
Временски период: 2004  
Партнер: НВО АГТИС – Прилеп 
Донатор: Сорос 
Цел на проектот: да се намалат различните инциденти предизвикани од 

лесното оружје како и насилството во Општина Тетово.  
 

12. Проект: Промовирање на брошурата “Стоп на 
корупцијата“ 

Место: Тетово и Скопје  
Целна група: вработените во институциите и граѓаните  
Активности: промовирање на брошурата во локалната самоуправа на 
општината Тетово и град Скопје и одржување на трибини на тема “Борба 
против корупцијата“  
Временски период: 2004  
Партнер: НВО АГТИС – Прилеп  
Донатор: Сорос   
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Цел на проектот: да се намали расотот на корупцијата во државните 
институции и подигање на јавната свест кај граѓаните за последиците од 
корупцијата во општеството.  
 

 
13. Проект: Тетово против трговијата со луѓе 

Место: Тетово и регионот  
Целна група: млади  
Активност: прикажување на филмот Лилија форевер 
Временски период: 11/12.2004 
Донатор: ОСВЕ  
Цел на прокетот: да се информираат младите за проблемот на 

трговијата со луѓе и начините како да се заштитат од таа појава  
 

 
14. Проект:Потребите и можностите за претприемништво 

Место: Тетово и регионот  
Целна група: жени  
Активност: Работилница  
Временски период: 11/12.2004 
Партнер организација: Среќен живот  
Донатор: Сорос  
Цел на проектот: да се мотивираат жените за претприемништво според 
истражувањето на потребите и можностите на градот Тетово  
   

15. Проект: Придонес за зачувување на културните 
вредности на етникумите во регионот на Тетово 

Место: Тетово и регионот  
Целна група: жени  
Активности: работилници  
Временски период: 2004 – 2005  
Партнер: Музејот на град Тетово и Организацијата на жени на село 

Јегуновце 
Донатор: Амбасадата на Кралство Холандија  
Цел на проектот: зачувување на традиционалните фолклорни 
вредности, поддршка на жените од руралните места за да им се даде 
можност за економско јакнење, збогатување на колекцијата на музејот на 
Тетово и промовирање на фолклорните вредности на различните 
етникуми.  
 

16. Проект: Социјален развој на ниво на регион 
Место: Тетово, Теарце, Чаир и Липково  
Целна група: жени, деца и млади  
Активност: едукација  
Временски период: 2005 –  
Донатор: УНИЦЕФ  
Цел на проектот: да се мобилизираат и да се поддржат локалните 
заедници во подигање на капацитетите за развој на општините, да се 
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подобрат можностите за децата, жените и семејствата за да можат да 
имаат подобар пристап кон социјалните услуги.  
 
 

17. Проект: Стратешко планирање на организацијата 

Место: Охрид 
Целна група: Членовите на Женски Форум  
Активност: организирање на дводневен семинар за стратешко 

планирање на организацијата, во Охрид, каде зедоа учество и дадоа 
придонес и други НВО од Тетово.  
Временски период: 2005  
Донатор: ОСБЕ  
Цел на проектот: да се придонесе кон развој на капацитетите на 
организацијата и организацијата да подготви стратешки план за своите 
активности од 2006 до 2009 година  
 

18. Проект: Национална кампања против трговијата со 
луѓе 

Место: Тетово и регионот  
Целна група: млади  
Активности: прикажување на филмот “Ти си Ива“ одржување на трибини 
и панел дискусии и дистрибуција на информативен материјал.  
Временски период: 2005 
Донатор: Ла Страда и ЦСР 
Цел на кампањата: подигање на свеста кај младите за присуство на 
појавата на трговија со луѓе во регионот на Тетово. 
 
 

19. Проект: Програма за економска и социјална 
стабилизација на потенцијалните жртви со луѓе во 
пограничните региони на Р. Македонија 

Место: Тетово и регионот  
Целна група: жени и девојки на возраст од 18 – 30 години  
Активности: обука на избрани 18 жени и девојки за стекнување на 

основни бизнис вештини, посетување на курсеви за работа од различни 
области како подготовка за нивното подоцнечно отварање на сопствени 
бизниси.  
Временски период: 10/2005-12/2006 
Донатор: ИОМ и Владата на Норвешка  
Цел на програмата: да се промовира вработеноста на жените и да се 

зголемат можностите за остварување на придонеси со помош на микро 
кредити.  
 

20. Проект: Информативна кампања против трговија со 
луѓе на локално ниво 

Место: Тетово  
Целна група: млади  
Активности: Лепење на плакти со лого “Не затворај очи пред трговијата 

со луѓе“, дистрибуција на информативен материјал со истото лого (капи, 
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маици, врвки за мобилни телефони и др), учество во дебатни ТВ емисии 
на локалните телевизии.  
Партнер: Министерство за образование и култура 
Донатор: ИОМ и Владата на Финска  
Цел: Подигање на свеста и информирање на младите за присуството и 
ризикот од појавата на трговијата со луѓе преку информативна кампања.  
 
 

21. Проект: Градење на капацитетите на локалните 
Коалиции за борба против трговијата со луѓе 

Место: Тетово  
Целна група: членовите на Тетовската Коалиција за борба против 

трговијата со луѓе  
Активности: Работилница за формирање на Коалицијата и утврдување 

на приоритетните активности, работилница за јакнење на капацитетите 
на формираната Коалиција и потпишување на Меморандум за соработка 
Временски период: 2006 
Носител: ГИЕМ “Семпер“ Битола  
Донатор: ОСБЕ  
Цел: Формирање на Тетовска Коалиција за борба против трговија со луѓе 

и зајакнување на нејзините капацитети за поефикасна борба против 
појавата на трговија со луѓе во општина Тетово  
 
 
    22. Проект: Партнерство за безбедни заедници 
Место: Тетово  
Целна група: младите и граѓаните  
Активности: Дистрибуција на плакати и брошури со мото „Стоп на 

оружјето„ во основните и средните училишта во градот и двата 
универзитети.  
Временски период: 2006 година  
Финансиран од:   УНДП и Општина Тетово  
Цел: Да се намалат инцидентите предизвикани од употребата на 
лесното оружје и насилството во Општина Тетово како и да се 
информаираат и едуцираат младите и сите граѓани за ризиците од 
поседувањето и употребата на оружјето.  
 

 
23. Проект: Традиција/Иновација – Македонски занаетски 
културен идентитет 

Место: Тетовскиот регион  
Целна група: Жени од руралните делови на Тетовскиот регион 
Активности: изработување на Албански традиционални носии; ткаени 
од волна; отомани, перници и килими и бојни чорапи изработени од срма 
и монистра.  
Временски период: 2006 година 
Носител: МАТА – Македонска Артисантска Трговска Асоцијација  
Донатор: Министерство за надворешни работи на Кралство Норвешка:  
Цел: Зголемување на интересот за културно наследство, задржување на 
традиционалните вештини како извор на иновација и давање 
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функсионалност на традиционалните носии заради нивна повторна 
употреба, подобрување на заедничкото меѓуетничко живеење и 
подобрување на животниот стандард, помагање во градењето на 
националниот идентитет на Македонија преку маркетинг активности во 
земјата и странство.   
 
 

24. Проект „Македонски занаетски сектор – оддржливост 
и градење на доверба преку поврзување со пазарот„ 

Место: Тетовскиот регион  
Целна група: Жени од руралните делови на Тетовскиот регион  
Активности: Развој на производи и дизајн; Маркетинг (локален и 

интернационален), бизнис обука и едукативно производни работилници 
(производството на перници и килими ткаени од волна)  
Временски период: 2007  
Носител: МАТА – Македонска Артисантска Трговска Асоцијација  
Донатор: Министерство за надворешни работи на Кралство Норвешка 
Цел: Зголемување на можностите за заработувачка за занаетчии и 

изградба на доверба преку размена и интеркација, зголемување на 
интересот за културно наследство и пренос на знаење на помладите 
генерации, промовирање на националниот идентитет на Македонија на 
светскиот пазар.  
 
 

25. Проект: Програма за развој на капацитетите на 
организациите 

Место: Тетово и Куманово  
Целна група: Локално НВО кои имаат потреба од доизградување на 

своите капацитети  
Активности: Тренинзи за стратешко планирање, соработка со НВО со 

локалната самоуправа, раководење со проектен циклус, работилници за 
буџетирање, формулација на проекти, мониторинг и евалуација, градење 
коалиции и мрежи, раководење со човечки ресурси, административно 
работење и др.  
Временски период: 2006-2007 година  
Донатор: ОСБЕ  
Цел: На НВО вклучени во овој проект да им се овозможи и оценување на 
организациските потреби и да им се овозможи и градење на нивните 
капацитети преку низа обуки спроведени од страна на консултанитите на 
МСМС. 
  
 

26. Работилници во рамките на Кампањата: Надмудри го 
ракот – биди здрава жена 

Место: Teтово, Tеарце, Јегуновце и Шипковица  
Целна Група: Жени  
Активност: Едукативни работилници  
Донатор: Министерство за здравство во соработка со Македонско 

женско лоби и Собраниска комисија за еднакви можности  
Временски период: 10.2007  
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Цел: Подигање на свеста кај жената за рана дијагностика на ракот на 
дојката како и превентивни гинеколошки прегледи со ПАП тест  
 
 

27. Проект: Стандарди за рано учење и развој кај деца 
од 0-6 години 

Место: Тетово и околните села  
Целна група: деца од 0-6 години и родители  
Активност: Формирање на фокус групи со родители и тестирање на 
валидација на терен, изработка на акционен план за имплементација на 
СРУР, обуки на персоналот во градинките и истурените единици во 
околните села.  
Партнер: Детски градинки “Младост“ Тетово  
Донатор: УНИЦЕФ и Министерство за Труд и Социјална Политика  
Временски период: 2007 - 2008 
Цел: Обезбедување квалитет на услугите во областа на раниот детски 

развој преку изработени Стандарди кои ги презентираат очекувањата 
кои треба да ги достигнат децата на предучилишна возраст во процесот 
на учење и нивниот развој преку различни домени на развој и возрасни 
групи.  
 
 

28. Проект: Веб страна на здружението 
Место: Тетово  
Целна група: Членовите на Женски Форум  
Активност: Изработка на веб страна на здружението  
Донатор: Gemeinden Gemeinsam Freiamt - GGF Switzerland 
Временски период: 2008 
Цел: Преку изработената Веб страна, пошироката јавност да се запознае 
со самото здружение и сите информации за здружението како: проекти, 
активности, програми, годишни извештаи и сл.  
 
 

29. Проект: Нулта толеранција за семејното гласање 
Место: Општина Тетово, општина Теарце и Општина Желино  
Целна група: Жени и млади девојки  
Активност: подготовка, печатење и дистрибуирање на информативен 
материјал во форма на брошура  
Донатор: GGF - Gemeinden Gemeinsam Freiamt 
Временски период: 05-06.2008 
Цел: Да се подигне свеста на жените и младите девојки од руралните 
средени населени со етнички албанци од Тетовскиот регион за 
самостојно и тајно гласање како и да се спречи гласањето во име на друг 
и семејнотот гласање , преку дистрибуција на информативен материјал.  
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30.  Работилници во рамките на Кампањата “Можеме и 
мораме – фер избори 2008“ 

Место: Општина Тетово, општина Теарце и општина Желино  
Целна група: Жени и млади девојки  
Активност: организирање на едукативни работилници  
Донатор: Амбасадата на Кралство Холандија  
Временски период: 05-06.2008 
Партнер: Македонско Женско Лоби во соработка со НДИ и Граѓанската 

асоцијација МОСТ 
Цел: Да се зголеми информираноста и да се подигне свеста кај 
населението за човековите права и правата на жените, посебно во 
руралните средини каде појавата на семејното гласање е често присутна 
при избори, а се коси со демократските принципи.  
 
   
  31. Проект: Достоинство за жените гласачи 
Место: Општина Тетово, општина Теарце и општина Желино  
Целна група: Жени и млади девојки кои допрва ќе се здобијат со право 

на глас  
Активности: Организирање и одржување на трибини во руралните 

делови на регион: 
- Подготовка, печатење и дистрибуирање на 

информативен материјал во форма на постер и 
брошура  

- Подготовка и дистрибуција на евалуациони 
прашалници 

Донатор: УНДП 
Временски период: октомври 2008 – јануари 2009  
Партнер: Комисија за родова еднаквост на општина Теарце и општина 
Желино  
Цел: Да се подигне свеста на жените од руралните делови од 
Тетовскиот регион за самостојно и тајно гласање како и да се спречи 
семејното гласање и гласањето во име на друг.  
 
 

32. Проект (истражување): Родово сензитивно 
буџетирање на локално ниво 

Место: Општина Тетово (градот Тетово и сите села што припаѓаат на 

оваа општина)  
 Целна група: 2500 граѓани на општина Тетово (жени и млади од урбани 

и рурални средини)  
Активност:  

- Подготовка на прашалник за теренско интервјуирање 
- Тренинг на 20 претходно избрани интервјуери  
-  Интервјуирање на граѓаните на терен 
- Обработка и анализирање на пополнетите прашалници    

Донатор: УНИФЕМ  
Временски период: Март 2009 – јули 2009  
Цел: Ова истражување има за цел да утврди: 
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- Задоволството на граѓаните од услугите на службите на 
локалната самоуправа, со акцент на услугите кои ги 
засегнуваат  

- Знаењето и партиципацијата на граѓаните во локалните 
процеси на буџетирање; 

- Проценка на главните потреби и приоритети на граѓаните 
во областите кои се под надлежност на локалната 
самоуправа  

Истражувањето беше спроведено во насока да ги идентификува 
родовите приоритети на локално ниво и да даде увид за тоа до кој 
степен моменталните услуги кои ги пружа локалната власт одговараат на 
вака идентификуваните родови приоритети.   
 
 

33. Проект: Работилници за здравствена едукација на 
жените 

Место: Регионот на општина Тетово: Општина Тетово, Теарце, 
Јегуновце, Боговиње, Желино, Брвеница, при што ќе бидат покриени 20 
села  
Целна група: Жените од руралните месѕа и жените од урбаните делови 

кои припаѓаат на маргинализирани и вулнерабилни групи  
Активности:  

- Едукативни и информативни работилници за 
подигнување на свеста на жените за потребата од 
редовни и превентивни прегледи  

- Предавања од експерти (лекари), дискусија и можност да 
се поставуваат прашања и размена на искуства  

- Дистрибуција на информативни материјали како што се 
брошури и постери  

Донатор: ОСБЕ  
Временски период: Октомври, Ноември, Декември 2009  
Цел:     

- Подигнување на свеста на жените и нивото на знаење за 
потребата од редовни и превентивни прегледи 

- Подобрување на здравјето на жените и намалување на 
степенот на смртност кај жените  

- Зголемување на бројот на рано откриени болести кај 
жените како што е ракот  

- Надминување на традиционалните практики на жените 
за нередовни посети на лекар  

 
 
34. Проект: Препознајте го семејното насилство 

Место: Општина Тетово (градското подрачке и с. Селце), општина Јегуновце  

(с. Јегуновце, Шемшово, Вратница) и општина Желино (с. Желино и Требош)  
                     Целна група: Жени и млади од градот и опфатените села кои се 

потенцијални жртви на семејно насилство и пошироката јавност   
Активности:  

- Проценка на состојбите во делот на семејното насилство во     
општините Тетово, Јегуновце и Желино; 



  

 ПРОЕКТИ НА ЗДРУЖЕНИЕ ЖЕНСКИ ФОРУМ ТЕТОВО 13 

- Организирање и одржување на трибини во урбаните и руралните 
делови на општините покриени со проектот; 

- Подготовка, публикација и дистрибуција на информативен 
материјал; 

-  ТВ дебати на локалните телевизии на македонски и албански 
јазик; 

- Создавање на координативно тело на локално ниво за 
превенција од семејно насилство. 
Донатор: УНФПА  
Временски период: Октомври, Ноември, Декември 2009  
Главна цел на проектот: подигање на свеста на граѓаните за промена 
на нивните ставови и однесувања во врска со семејното насилство и 
намалување на бројот на жени и други од семејно насилство. 
Специфични цели на проектот: 

- Подигање на свеста на граѓаните и нивото на знаење за 
постоењето на различни типови на насилство; 

- Подигање на самодовербата на жените и охрабрување да 
известуваат за случаи на семејно насилство; 

- Интензивирање на соработката помеѓу релевантните локални 
институции и цивилниот сектор во нудењето на услуги во случаи на 
семејно насилство; 

- Информирање на пошироката јавност за услугите што ги нуди 
Центарот за правна помош во Тетово и на начинот на добивање услуги. 

 
 

35. Проект: Отворена врата – Правна помош 
Место: Општините Тетово, Јегуновце, Теарце и Боговиње  
Целна група: Сите граѓани кои се потенцијални жртви на семејно 

насилство. Примарни корисници се жртви од семејно насилство кои се во 
тешка економска и социјална положба во општеството.  
Активности:  

- Организирање и одржување на директни средби со претставници 
на единиците на Локалните самоуправи каде се имплементираат 
проектните активности; 

- Подготовка и публикување на информативни материјали на 
постоењето на центарот; 

- Подготовка на почетен формулар и евалуациони лист и нивно 
пополнување; 

- Средби со други локални НВО и формирање на неформална 
мрежа на организации кои пружаат правна помош на семејното 
насилство; 

- Дистрибуција на информативен материјал; 
- Изработка на тужби, предлози, барања и други писмени поднесоци 

до надлежни институции и судско застапување од страна на 
адвокатот  

Донатот: UN Women 
Временски период: 16 месеци (Мај 2010 – Септември 2011)  
Главна цел на проектот: да се зацврсти положбата на постоечкиот 

Центар за правна помош на жртви од семејно насилство во општеството 
како граѓанска организација која работи на превенција, заштита на 
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жртвите од семејното насилство како општествено зло. Проектните 
активности ќе придонесат за подобрување на системот на правна помош 
на жртвите на семејното насилство преку овозможување на поголема 
достапност на жртвите на Центарот.  
 

36. Проект: Координативно тело  на локално ниво 
Место: Општина Тетово (градското подрачје, с. Вешала и с. Голема 
Речица), општина Јегуновце (с. Јегуновце и с. Рогачево), општина 
Желино (с. Желино и Стримница), општина Теарце (с. Теарце и с. 
Нераште)   
Целна група: Жителите и регионите каде што се имплементира проектот 
(урбани и рурални) кои се жртви или потенцијални жртви на семејно  
насилство и пошироката јавност. Лидерите во општините, вршители на 
јавни функции, верски лидери, претставници на локално медиуми и 
локално НВО.  
Активности: Проширување на веќе формираното координативно тело 

на локално ниво за превенција од семејно насилство, редовно 
состанување и следење на состојбите.  

- Потпишување на Меморандум за соработка со општина Теарце; 
- Проценка на состојбите во делот на семејното насилство во сите 

општини опфатени со проектот преку истражување за нивото на 
знаење на жителите за појавата  на семејното насилство; 

- Организирање и одржување на информативно – едукативни 
трибини во урбаните и руралните делови на општините покриени 
со проектот; 

- Организирање и одржување на форуми со лидерите во општинте, 
вршители на јавни функции, верски лидери во општините 
покриени со проектот 

- Публикација и дистрибуција на информативен материјал (брошури 
и постери); 

- Презентирање на резултатите од проектните активности на 
јавноста; 

- Тренинг за медиуми; 
- Тренинг за НВО  

Донатор: УНФПА  
Временски период: 01.05.2010 – 01.09.2012   
Главна цел на проектот: Подигање на свеста на граѓанитеза промена 
на нивните ставови и однесувања во врска со семејното насилство 
(намалување на бројот на жртви на семејно насилство) и превенција. 
Специфични цели на проектот: 

- Подигање на свеста  на граѓаните и нивото на знаење за појавата 
на семејното насилство; 

- Подигање на самодовербата на граѓаните и охрабрување да 
известуваат за случаи на семејно насилство; 

- Сензибилизирање на лидерите во општините, вршители на јавни 
функции, верски лидери  

- Зајакнување на веќе формираното координативно тело и 
интензивирање на соработката помеѓу релевантните локални институции 
и цивилниот сектор во нудењето на услуги во случаи на семејното 
насилство пружање на адекватна помош и поддршка на жртвите.; 
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- Информирање на пошироката јавност за проблемот на семејното 
насилство и за услугите што ги нуди Центарот за правна помош во 
Тетово и на начинот на добивање на услуги. 
 
 

37. Проект: Рано учење и Стандарди за развој 
Место: Општина Тетово и општина Теарце 
Целна група: Ромски и маргинализирани жени, деца и семејства од 

Тетово и Теарце 
Активности: 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, 
работа со роители, помош на мајки за описменување и зголемување на 
нивните способности и знаења потребни за секојдневниот живот 
Донатор: УНИЦЕФ 
Временски период: 02/2011 – 31.01 2012  
Цел на проектот: Обезбедување на можности за жените, децата и 
семејствата за подобар пристап до социјалните услуги 
Постигнат резултат: Подобрени можности и подобрен пристап кон 
социјалните услуги на децата, жените и семејствата, директно теренски 
опфатени најранливите слоеви во тетовскиот регион, советување за 
1,200 корисници, обезбедена правна помош за семејствата на кои им е 
потребен пристап до социјални услуги, остварена директна соработка со 
институциите кои пружаат социјални услуги во Тетово и околните 
општини.  
 

38. Проект: Неформални активности за Ран Детски Развој 
за најобесправените деца 

Место: Општина Тетово и општина Теарце 
Целна група: Ромски и маргинализирани жени, деца и семејства од 

Тетово и Теарце 
Активности: 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, 
работа со роители, помош на мајки за описменување и зголемување на 
нивните способности и знаења потребни за секојдневниот живот 
Донатор: UNICEF 
Временски период: 15.02.2012 – 15.01.2013  
Цел на проектот: Обезбедување на можности за жените, децата и 
семејствата за подобар пристап до социјалните услуги. 
Постигнат резултат: Подобрени можности и подобрен пристап кон 
социјалните услуги на децата, жените и семејствата, поддржани  
локалните заедници во подигање на капацитетите за развој на 
општините Директен опфат на најранливите социјални слоеви во 
Тетовскиот регион, советување за 1,200 корисници, обезбедена правна 
помош за семејствата на кои им е потребен пристап до социјални услуги, 
остварена директна соработка со институциите кои пружаат социјални 
услуги во Тетово и околните општини.  
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39. Име на проектот: Подобрување на вработливоста на 
жените од малцинските заедници, преку 
профилирање/оценување, програми за обука и 
советување за работа 

Место: општина Тетово и општина Теарце 
Целна група: жени од малцинските заедници (Албанки) од Тетово и 

Теарце 
Активности: Организирање и одржување на бесплатни тренинг курсеви 

за: чистење на куќи и одржување на хигиена, компјутери, фризерство, 
готвење, шиење, везење. Организирање и одржување на обука за obuka 
za бизнис план. 
Донатор: Euporean Union 
Партнери во проектот: Internationaler Bund, Организација на жени 
турчинки во Македонија Дерја, Граѓанско општество ИРХОМ Топаана 
Временски период: Декември 2012 – Април 2014 
Цели на проектот: Да се обучат невработените жени од малцинските 

заедници, за олеснување на пристапот на пазарот на трудот, да се 
поддржат жените за самовработување и отворање на мали бизниси, да 
се подигне јавната свест за потребата од поголемо вработување на 
жените.   
Постигнат резултат: Успешно водени центри и курсеви за тренинг на 
жените, завршени индивидуални курсеви за професионален тренинг и 
програми за образовна поддршка, околу 100 жени успешно завршиле 
курс за бизнис ттренинг, 180 жени успешно учествувале во програмата 
за образовна поддршка, мотивирани жени за влкучување на пазарот на 
трудот, подобрено индивидуално вклучување на жените на пазарот на 
трудот, поактивно учество на жените во оппштеството, подобрени 
вештини, знаења и  активност на партнерските организации. 
 
 

40. Име на проектот: Зголемување на пристапот до Ран 
Детски Развој за ромските и маргинализираните децa 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 
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  
Донатор: UNICEF 
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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 

 
 

41. Име на проектот: Граѓанска акција за родова 
еднаквост 

Место: 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 
- 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 
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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 

Очекувани 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 

 
 

42. Име на проектот: Центар за традиционални занаети 
„Стара скопска чаршија“ - Ревитализација на ткајачките 
вештини 

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 традиционалнoтo ткаење, како 
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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 

Очекувани 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) 

 
 

43. 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 
- 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: UNDP 
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 
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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 

 
 

44. Име на проектот: MAK/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: HERA- Health Education and Research Association 
Партнери: Здружение Женски Форум Тетово, Кризен Центар Надеж, 

Национален Совет за родова рамноправност, Организација на жени на 
град Скопје 
Донатор: UN WOMEN 
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. 
 
 

45. 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 
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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:  UN WOMEN  
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 

 
 

46. Име на проектот: Со економско зајакнување кон родова 
еднаквост 

Локација: Македонија - Општина Тетово (Градот Тетово, с. Селце,  

с. Шипковица, Косово - општина Призрен 
Целна група: - долгорочно невработени жени од градот Тетово 

Невработени жени од рурални средини: Селце, Шипковица и Јегуновце 
(Рогачево), Претставници на општините Тетово и Јегуновце 
Активности: 

- Фокус групи со маргинализрани и долгорочно невработени жени 
од  општините Тетово и Јегуновце 

- Формирање на група на неактивни жени на пазарот на труд кои 
сакаат да работат 

- Развивање на програма за економско зајанување на жените од 
формираната група 

- Организирање и одржување на обука за економско зајакнување 
- Средби со претставници на општините Тетово и Јегуновце 
- Работна посета во Призрен, Косово со сродни здруженија 
- Конференција на тема економско зајакнување на жени 

Времетраење: Јануари 2016 – Јуни 2016 (6 месеци) 
Партнери: Здружение Златна рака Тетово и Здружение на занаетчии и 
бизнисмени Призрен 
Донатор: Акција Здруженска преку Европска Комисија 
Цел: Промовирање на економското зајакнување на жените на локално 

ниво како фактор за подобрување на родовата еднаквост 
Краткорочни цели: 

 Да се утврдат главните фактори кои негативно влијаат на ниското 
учество на пазарот на трудот на жените од ранливите категории   

 Да се олесни пристапот на жените од ранливите категории на 
пазар на труд 
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 Да се воспостави соработка со сродни организации од Косово, 
размена на искуства, практики и предлагање решенија 

Резултати:  

 Спроведена проценка на  бариери кои влијаат на ниското учество 
на пазарот на трудот на жените од ранливите категории од 
општина Тетово (градот,с.Селце,с.Шипковица) и општина 
Јегуновце (с.Јегуновце)  

 Обучени и советувани 20 маргинализрани и долгорочно 
невработени жени од општина Тетово (градот, с.Селце и 
с.Шипковица) и општина Јегуновце (с.Јегуновце) за вклучување на 
пазар на труд  

 Воспоставен дијалог со општинските власти од Тетово и Јегуновце 
во изнаоѓање на можни решенија за  проблемот 

 Разменети искуства и практики со сродни организации од Косово и 
предложени решенија 
 

 
47. Име на проектот: Економско зајакнување на 

жените од Полошкиот регион преку застапување и 
промовирање на нивните имотни права 

Место: Полошкиот регоин, 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 
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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. 

 
 

48. Проект:  IRIS – Развивање на функционална 
креативност: Од зборови до акција! 

Место: 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 

 
49. Проект: Зајакнување на жените како носители на права во 

Тетовскиот регион 
Место: 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: 

o Мисија на Женски Форум Тетово 
o Женски права 
o Поддршка на жртви од семејно насилство 
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o Комуникација и справување со конфликти 
o 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  

 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.  

 
 

50. Проект: 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 
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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 девојчињата 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; 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. 

 
 
 

51. 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 
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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.  

 
 

52.  Име на проект: 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 13 членови на 
заедницата од 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 
 
 

53. 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); 

- 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; 
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- 7 тркалезни маси со граѓани, жени, претставници на таргетираните 
општини и медиуми; 

- 6 состаноци со урбани и рурални месни заедници и  
- 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 ниво во 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. 


