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Наративен извештај за работата на Националната мрежа против насилство врз 

жени и семејно насилство во 2012 година 

 

 

 
Во рамки на проектот подржан од UNWOMEN „Зајакнување на капацитетите на 

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство “ беа имплементирани 
следниве активности: 

1. Регистрација на Националната мрежа како правен субјект во март 2012 година, по 
одржано прво Собрание на организациите основачи на 16.12.2011 година. Беа 
подготвени Статус на мрежата, Правилник за работа на мрежата, Правилник за судир на 
интереси, Правилник за комуникација и Правилник за финанасиско работење и јавни 
набавки. Одговорноста за имплементирање на оваа активност ја имаше Организација на 
жени на општина Куманово „Кумановка“; 

2. Подготвена беше и издадена брошура за промоција на мрежата со информации за 
стратешките цели и принципи, информации за работата на организациите членки и 
контакт информации од истите. Брошурата претставува финален продукт од мапирањето 
на капацитетите на организациите членки и директните сервиси кои ги нудат на жените 
жртви на насилство, кое беше спроведено септември – октомври 2011 година. Беше 
изработен и план за лобирање и застапување во насока на унапредување на 
институционалниот одговор на родово базираното насилство. Оваа активност беше 
имплементирана од страна на Здружение за локален и рурален развој – Камењане.  

3. Одржани се две обуки за закнење на капацитети на организациите членки за области кои 
тие ги одредија како приоритетни  и тоа: 

 Тродневна обука на тема „Обезбедување на фондови за јакнење на 
институционалниот капацитет на организации го кои третираат проблемот на 
родово базирано насилство“, одржана во хотел Оаза, Штип, март 2012 година. 
Обуката опфати теми како: концепти и принципи на прибирање средства и 
развивање на стратегии за прибирање средства; прибираање на средства од 
странски донатори, јавни институции, локални ресурси, економски активности, 
препораки за следни чекори. На обуката беше донесена одлука за изработка на 
стратегија за прибирање на средства. Имплементатор: Едукативно – хуманитарна 
организација ЕХО – Штип.  

 Тродневна обука на тема „Развивање и управување со проекти базирано на 
резултати“ одржана во хотел Бисер, Струга, мај 2012 година. Оваа обука беше 
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фокусирана на формулирање на специфични, реалистични и спроведлици цели, 
како и развивање на вештини за известување во рамки на концептот на 
управување на проекти базирано на резултати. Имплеметатор: Национален совет 
за родова рамноправност.  

 
Овие активности, вклучувајки да ја тука и третата обука на тема „Лобирање и застапување за 

унапредување на институтционалниот одговор на родово базираното насилство“ која се одржа 
окотомври 2011, беа имплементирани од пет организации членки на мрежата кои на почеток на 
проектот беа избрани како партнер организации. Главната цел на одлуката сите проекти на 
мрежата да се имплементираат преку директно вклучување на организациите членки како партнер 
организации е да се воспостави покоординиранно делување на женските невладини организации и 
развивање на чувство на заедништво кои ќе допринесе кон остварување на повисоки цели.  
 

4. Националната мрежа беше дел од работната група за подготовка на Националната 
стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012 – 2015. За таа цел прво 
беа организирани три фокус групи со жени  жртви на семејно насилство кои го поминале 
или се уште се дел од системот на заштита кој го нудат институциите со цел добивање 
препораки за сегментите кои треба да се унапредат и недостатокот во обезбедување на 
сервисите кои треба да се надмине. Потоа се одржа дводневна работна средба на 
претставници од релевантните министерства на која присуствуваа и две претставнички 
од Националната мрежа. На оваа средба беше подготвена драфт верзијата на новата 
Национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012 – 2015 . 
Неофицијално беше најавено и учеството на две претствнички од Националната мрежа 
во новото Национално координативно тело за семејно насилство кое треба да се 
формира д крајот на 2012.  

5. Јуни 2012 во соработка со Организација на жени на град Скопје беше организирана 
кампањата Заедно против семејното насилство која вклучуваше подготовка и 
дистрибуирање на флаери и активности за прибирање на срества за кризниот центар за 
сместување на жени и деца жртви на насилство раководен од оваа организација.  

6. На 13.11.2012 беше одржан состанок на Националната мрежа каде беше претставен 
новиот проект „Застапување и лобирање за подобрување на политиките/стратегиите во 
однос на насилство врз жените“. На овој состанок беа формирани групите кои ќе работат 
на измените за законот за БПП, за подготовка на предратификациониот план за акција за 
Конвенцијата на советот на Европа и третата група која ќе се фокусира на зајакнување на  
активизам кај средношколците и нивно поголемо вклучување во превенцијата од родово 
базирано насилство. Беа дискутирани и разгледувани и други точки кои членките сметаа 
дека се од важност за работењето на мрежата.  
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7. Како дел од глобалната кампања 16 дена на активизам против  насилството врз жените, 
Националниот мрежа ја спроведе  кампањата "Кажи НЕ на насилството врз жените" од 25 
ноември до 10 декември, 2012 годнина.  Како промотивни материјали за оваа кампања 
беа направени флаери, банери, маички, магнети со логото на мрежата, како и еден 
краток видео спот од 30 секунди за кој медиумска подршка беше добиена од ТВ Телма и 
ТВ Алфа,кои отстапија бесплатен простор и го емитуваа спотот три пати во денот. Како 
почеток  на оваа кампања на 26.11.2012 беше  организирана заедничка активност со 
Реактор-истражување во акција, во хотел Арка, каде беше презентирано истражувањето  
на опсегот на родово-базираното насилство врз жените и девојките на јавните места во 
Скопје под наслов  „Како до безбеден и сигурен простор за жените и девојките?“. Беа 
организирани јавни дебати на тема "Насилството врз жените - колку овој феномен може 
да се препознае во нашето општество" во Куманово, Штип, Струмица, Кичево, Свети 
Николе, Радовиш, Битола, Прилеп и Тетово. Претставници од полицијата, центрите за 
социјална работа, здравствени центри, училишта и невладини организации беа присутно. 
Главните препораки од дебатите беа поврзани со подобрување на системот на 
превенција и заштита на жртвите на семејно насилство. Покрај јавни дебати и 
дистрибуции на флаери со пораките од кампањата, беше организиран и настанот "Ајде 
да одиме на Водно! Ајде да покажеме НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА ЗА НАСИЛСТВОТО ВРЗ 
ЖЕНИТЕ ". На овој настан група на активисти облечени во маици со логото на кампањата 
се искачија на планината и дистрибуираа промотивни материјали на другите планнари и 
споделуваа информации за целта и пораката на кампањата. Театарската претстава 
"Доброто тело", прилагодена според текст на Ив Енслер текст, се одигра на 8 декември 
во Скопје во соработка со "Центарот за девојки" - Ниш, Србија. Претставата имаше 
одлична посетеност. Со оваа претстава беше означен крајот на кампањата. 
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