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Стратешка рамка за 2018-2020 година  
 

 
Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство е формирана од 
страна на граѓански организации од Македонија кои работат на полето на превенција и справување 
со проблемот на насилство врз жените, вклучително и семејно насилство. 

 

Мисијата на Мрежата е координирано делување на ГОи во насока на унапредување на политиките 
и практиките за справување со проблемот на насилство врз жените и семејно насилство. Мрежата 
се стреми кон препознавање на женските човекови права и нивна афирмација во РМ. 

 

Визијата на Мрежата е создавање на општество ослободено од насилство во кое жените ќе можат 
целосно да ги реализираат своите потенцијали и способности за креирање на општество за еднакви 
можности. 
 
 

Глобалните активности на Мрежата се фокусирани во пет програми и тоа: 

 

 
Програма 1: Влијание на мрежата врз националните политики  

 

Програма 2: Актуелизирање на проблемот на Родово Базирано Насилство  

 

Програма 3: Организациска одржливост и зајакнување на човечките ресурси во рамки на 
организациите членки на Мрежата 

 

Програма 4: Женските организации како специјализирани сервиси  
 

Програма 5: Развивање на меѓународна (регионална) соработка 
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ГОДИШНИ ЦЕЛИ НА МРЕЖАТА за 2018 година 
 

 
Програма 1:  Влијание на мрежата врз националните политики 

 

Стратешка цел 1: Зголемена свеста за неопходноста од вклучување на родово сензитивни 
превентивни програми во образовниот систем (на основно, средно и универзитетско ниво) 
Стратешка цел 2: Следење на постапувањето на институциите при пријавени случаи на родово 
базирано насилство  
Стратешка цел 3: Подобрена  регулатива на национално ниво за превенција и постапување за 
родово базирано насилство 
Стратешка цел 4: Воспоставени механизми за постапување при случаи на РБН на локално ниво  
Стратешка цел 5: Обезбедена оддржливост на специјализираните сервиси за жртви на родово 
базирано насилство  
 

Програма 2: Актуелизирање на проблемот на Родово Базирано Насилство 

Стратешка цел 1: Подигната свеста на граѓаните и специфичните целни групи за проблемот и 
формите на  родово базираното насилство 
Стратешка цел 2: Подигната свест на релевантните институции за проблемот на родово базирано 
насилство. 

 

Програма 3: Организациска одржливост и зајакнување на човечките ресурси во рамки на 
организациите членки на Мрежата  

 

Стратешка цел 1: Унапредени капацитети на членките на мрежата за обезбедување специјализирани 
сервиси за жртвите народово базирано насилство 
Стратешка цел 2: Зголемен број на млади активисти директно вклучени во активностите на Мрежата 
и на организациите членки 

 

Програма 4: Женските организации како специјализирани сервиси 

 

Стратешка цел 1: Развиени стандарди за обезбедување директни сервиси за жртвите на родово 
базирано насилство 
Стратешка цел 2: Унапредени модели за ресоцијализација и интеграција на жртви на родово 
базирано насилство 
 

 

Програма 5: Развивање на меѓународна (регионална) соработка 
 
 
Стратешка цел 1: Остварени членства во светски меѓународни мрежи кои работат во областа на 
родовото базирано насилство 
Стратешка цел 2: Остварена континурана соработка со слични мрежи од регионот и пошироко 
 

 
 

 

 


