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Наративен извештај за работата на Националната мрежа против насилство врз 

жени и семејно насилство во 2013 година 

 
Во рамки на проектот подржан од UNWOMEN „Застапување за унапредување на 
политиките/стратегиите за спречување на сите облици на насилство врз жените“ беа 
имплементирани следниве активности : 
 
1. Во јануари 2013, се формираше работна група составена од 6 претставници од 
организациите членки на мрежата, со цел подготовка на измени и дополнувања на Законот за 
бесплатна правна помош. По неколкуте работни состаноци на групата, доставено е писмо со 
конкретни предлози за измена и дополнување на Законот за бесплатна правна помош до 
Министерот за правда, г-дин Беџети - „Како жртвите на семејно насилство да добијат квалитетни 
услуги за бесплатна правна помош“. Мрежата беше контактирана од страна на  г-ѓа Јулијана 
Георгиевска, претседателка на работната група за измени и дополнувања на Законот за БПП во 
рамки на Министерството за правда и беше поканета да биде дел од работната група. Работната 
група во рамки на Министерството за правда одржа пет состаноци и ги подготви измените и 
дополнувањата на Законот. Поголем дел од предлозите на претставниците на мрежата беа 
прифатени и вметната во првичната драфт верзија на новиот закон.  
 
2. Со решение на Владата на РМ, во февруари 2013 беше формирано ново Национално 
координативно тело за семејно насилство, во кое официјален член е и Националната мрежа против 
насилство врз жени и семејно насилство. За помалку од неколку месеци, националната мрежа 
успеа да добие одобрение за покана на жени жртви на семејно насилсттво кои поминале низ 
институциите на состаноците на телото со цел идентификување на неодстатоците на системот на 
заштита во насока на нивно унапредување. Дополнително беше договорено и да бидат 
разгледувани поединечни случаи во кои надлежните инсититуции не постапиле соодветно и да се 
реагира на повисоко ниво.  
 
3. Националната мрежа и Ви-Деј Македонија се приклучија кон глобалната кампања на V-Day и 
го организираа настанот One Billion Rising на 14.02.2013 на плоштад Македонија во Скопје. Со оваа 
кампања се повикаа сите мажи и жени да ги напуштат своите домови, работни места и обврски и да 
дојдат на плоштадот и да се приклучат кон борбата против насилството врз жените. На самото 
место се делеа флаери  беџови со логото на кампањата,а точно во 14:00 часот повеке од 200 луге 
играа заедно на официјалната песна на кампањата. Повеке информации за  настанот може да се 
најдат на слените линкови:  
 
http://mk.voanews.com/content/one-billion-rising-initiative/1603990.html 
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http://www.makdenes.org/content/article/24902487.html 
 
http://www.facebook.com/events/125061717661029/ 

 
 
4. На ден 20.02.2013 го одржа второто Собрание, на кое присуствуваа вкупно 24 преставнички 
на Мрежата од 20 членки организации. На ова Собрание беа разгледани  и усвоени измените и 
дополнувањата на следните документи: Правилник за комуникација, кој што треба да воспостави 
стандарди и правила во меѓусебното комуницирање на членките на Мрежата, Етички кодекс, кој 
што ги пропишува задолжителните стандарди на однесување на членките на Мрежата, Формулар 
за тренери / експерти, кој што има за цел на едно место да собере податоци за капацитетите со кои 
што располага Националната Мрежа за да може истите соодветно да се користат согласно 
потребите на членките и Формулар за пријавени случаи на насилство врз жени, со цел 
унифицирање и стандардизирање на податоците за насилство врз жените со кои што ќе располага 
Мрежата. Исто така на ова Собрание се рагледуваа и барањата за прием на нови членки, и беше 
разгледан и усвоен  предлогот за воведување на чланарина. 
 
5. Организираше еднодневна работилница со членките на мрежата на тема „Придобивките од 
ратификацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и заштита од сите облици на 
насилство врз жените и семејно насилство“. Работилницата ја водеа проф. Стојанка Мирчева од 
Институт за социолошки и политичко правни науки и Софија Спасовска од Министерство за труд и 
социјална политика. Покрај преставување на Конвенцијата и продобивките од истата, посебно 
внимание се посвети на препораките во однос на превземањето на улогата на специјализирани 
сервиси за жени жртви на насилство од страна на невладините организации. За потребите на оваа 
работилница беше направен превод на Конвенцијата и на придружните материјали од 
официјалната страна на Конвенцијата на Советот на Европа. Преведениот текст е достапен на веб 
страната на мрежата.  
 
6. Мрежата активно учествуваше и ги поддржа трите протести за новиот предлог закон за 
прекинување на бременоста, иницирани и водени од Асоцијацијата за здравствена едукација и 
истражување Х.Е.Р.А. Преставник од мрежата беше поканет и на состанокот со Клубот на 
пратенички, како и на јавната расправа што беше организирана во Собранието на Р.М. Повеке 
информации за протестот може да се најдат  на следниот линк: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=535067233188110&set=a.151560031538834.25214.1000005
45157454&type=3&theater  
 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/
mailto:coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk
http://www.makdenes.org/content/article/24902487.html
http://www.facebook.com/events/125061717661029/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=535067233188110&set=a.151560031538834.25214.100000545157454&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=535067233188110&set=a.151560031538834.25214.100000545157454&type=3&theater


  
ул. Божидар Аџијата 1/1-6  
1000 Скопје, Македонија 
тел/факс 02/2 772 400  
www.glasprotivnasilstvo.org.mk 
coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk 

 

7. На ден 13.03.2013, мрежата потпиша Меморандум за соработка за активности поврзани со 
проект за следење на судски постапки за семејното насилство со Институтот за социолошки и 
политичко – правни истражувања. Како партнер организација, мрежата имаше задача логистички 
да го подржи организирањето на фокус групи во пет града, како и во форммирање на 
набљудувачките тимови во десет града составени од правник и психолог.   
 
8. Партнерство со Националниот совет за родова рамноправност беше остварено во месец 
април 2013. Мрежата беше поканета да учествува во активностите предвидени во регионалниот 
проект во кој се вклучени уште четири земји од Балканот и Австрија (како носител на проектот) кои 
се во насока на  презентација на Конвенцијата на Советот на Европа зза превенција и заштита од 
сите облици на насилство врз жените, вклучувајки го и семејно насилство.  
 
9. Како дел од активностите за постигнување на вториот краткорочен резултат „Социјална 
мобилизација на млади за превенција од родово базирано насилство“, беше формирана работна 
група која имаше за задача да ги подготви работните материјали за едукативните работилници 
планирани и одржани во пет града во републиката, со кои беа опфатени средношколци од повеке 
од 10 средни училишта и студенти од Филозофскиот факултет во Скопје. По  одржаните средби со 
работната група во рамките на мрежата, организирани беа едукативни работилници со млади во 5 
града во Република Македонија и тоа Велес, Куманово, Радовиш, Битола и Скопје. Работилниците 
ги покриваа следните теми: дефинирање на поимите пол, род, родови улоги, родов идентитет и 
родова социјализација, родови стереотипи,  родови предрасуди и родова дискриминација, митови 
и факти за родово базираното насилство, митови и факти за сексуалното насилство и дефинирање 
на сите типови на родово базирано насилство.  
 
Од 25 до 27 јуни, во Куќа на Уметноста – Кичево се одржа тродневен тренинг за млади на тема 
‘’Важноста на младинскиот активизам во превенција на родово базирано насилство ‘. На тренингот 
беа поканети 14 млади, средношколци од Велес, Радовиш и Куманово, и студенти од институтите за 
родови студии, психологија, социјална работа и политика и дефектологија. На тренигот беа детално 
раззработени и дискутирани причините за родово базираното насилство, ситуацијата во државата, 
а младите имаа задача да подготват три иницијативи за превенција и поттикнување на своите 
врсници да се вклучат.  
 
На 15 јуни беше објавен конкурс за избор на најдобра младинска иницијатива. На конкурсот се 
пријавија групи на млади од повеќе градови во Република Македонија, од кои беше одбрана една 
иницијатива на младинска група од Велес. Победничката група беше повикана на состанок во 
канцелариите на мрежата со цел да се дефинираат и договорат планираните активности кои треба 
да се реализираат во текот на следниот месец.  
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