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Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство „Глас
против насилство“ во текот на 2019 година ги имплементираше следниве проекти:
 „На пат кон ЕУ: Спречување на насилството врз жените во Република
Македонија“ чија цел е подобрен дијалог со носителите на одлуки за
подобрување на законската рамка и системот за заштита и поддршка на
жените од сите форми на насилство, како и зголемено учество и видливост на
женските организации во процесот на пристап во ЕУ со подобрен пристап до
релевантни податоци за различните форми на родово базирано насилство.
Проектот е поддржан од шведската фондација Квина тил Квина кои се
поддржувачи на работата на Националната мрежа од 2015 година.
 „Застапување за воведување на социјален пакет за поддршка на жртви на
семејно и интимно партнерско насилство“ чија цел е воспоставување на
ефективна рамка за поддршка на жените жртви на семејно насилство која ќе
овозможи прекинување на насилството и превенција од случување на идно
насилство преку пристап до релевантни податоци и анализи за предизвиците со
кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство, а во насока на развивање
на модели за поддршка и заштита; унапреден дијалог со донесувачите на
одлуки за подобрување на постоечкиот систем за поддршка на жените жртви на
семејно насилство; како и подигната јавната свест за предизвиците со кои се
соочуваат жените жртви на семејно и интимно партнерско насилство. Проектот
е поддржан од Европската Унија, а го спроведува Отворена порта Македонија.
 „Поддршка за воспоставување и јакнење на регионална платформа на
граѓански организации“ чија цел е јакнење на женските организации,
вклучително и оние кои работат со жените од маргинализирани групи на
регионално ниво. Овој проект е во втората година од имплементацијата. Целта
на платформата е зајакнување на женскиот глас, вклучително и на женските
организации кои работат со и застапуваат жени од загрозените
маргинализирани групи, на регионално ниво. Со тоа, се очекува да се зајакнат
капацитетите на женските организации или мрежи како средство за поддршка
на граѓанскиот ангажман на жените во мониторинг и известување за
Истанбулската Конвенција и Конвенција за елиминација на сите форми на
дискриминација врз жените (CEDAW). Платформата е раководена од
Европската мрежа против насилство (WAVE), а се вклучени организации од
Албанија, Косово, Турција, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и
Северна Македонија.
 „Финансирање на женското движење во Западен Балкан” чија цел е
спроведување на истражување на пристапноста до фондови на женските
граѓански организации на национално ниво.
Целна група на проектот беа
женските организации, а истиот се спроведе во партнерство со Албанска
мрежа за зајакнување на жените-Албанија (AWEN), Автономен женски центарСрбија, Центар за женски права-Босна и Херцеговина, Косовска женска мрежаКосово, Права за сите-Босна и Херцеговина, Sandglass-Србија, и Центар за
женски права-Црна Гора.
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АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И
СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО
ЈАНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА
ФЕВРУАРИ



Работна група за подготовка на нов Закон за спречување и заштита на насилство
врз жените и семејното насилство

Во текот на 2019година, почнувајќи од февруари 2019г., Министерството за труд и
социјална политика го предводеше процесот за креирање на нов Закон за спречување и
заштита од насилство врз жените и семејното насилство, согласно препораките на
Истанбулската Конвенција и Националниот акциски план за имплементација на
Истанбулската конвенција (2018-2023). Националната мрежа против насилство врз жени и
семејно насилство беше дел од работната група за подготовка на законот со свои
претставнички. Во текот на годината беа организирани повеќе средби на кои работната
група, предводена од експертката Наташа Бошкова работеше на текстот на законот. По
финализирање на текстот на законот, во октомври, истиот беше објавен на ЕНЕР, а беа
организирани и три јавни расправи за коментари и предлози за унапредување.



Состанок со Министерот за здравство Венко Филипче

На 11 февруари 2019, на барање на Министерство за здравство, Извршната директорка
на Националната мрежа заедно со Платформата за родова еднаквост, учествуваше на
состанок на кој се дискутираа потребите на жените жртви на родово базирано насилство.
Исто така, на состанокот беа дискутирани и обврските на Министерството за здравство
предвидени во НАП за имплементација на Истанбулската Конвенција. Две клучни барања
беа презентирани од страна на претставничката на Мрежата. Првото се однесуваше на
целосно ослободување од партиципација за здравствени услуги на жените жртви на
насилство, и ослободување од плаќање на такса за добивање на медицински извештај за
настанатите повреди. Второто барање беше отварање на советувалишни центри за
сторители на семејно насилство на национално ниво, како една од обврските на ова
министерство предвидени во НАП-от.
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МАРТ



08.03.2019: „Дали е среќен 8-ми Март?“ – трет марш по повод Меѓународниот ден
на жената

Трета година по ред на 8ми март 2019г. се одржа Марш за правата на жените.
Националната мрежа и овој пат го поддржа маршот и присуствуваше на истиот, кој
започна од паркот Жена Борец
со читање на Прогласот на
маршот и изјави поврзани со
женските права. Трпението ни е
на црвено! - беше мотото на
овогодинешниот марш, преку
кое учесниците во маршот го
изразија
својот
револт,
загрижености и разочарување
кон континуираната социјална,
економска
и
политичка
нееднаквост
на
жените
во
Северна Македонија. Посебно
се адресираше потребата од справување со насилството врз жени и девојчиња,
повеќекратната дискриминација на жената Ромка и жените од руралните средини.
Целиот проглас може да се прочита на следниот линк.



Започна спроведување на истражување за Пристап до фондови на женски
граѓански организации

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со 8
женски организации од шест земји од Западен Балкан презеде иницијатива за
спроведување на истражување насочено кон испитување на финансиските трендови во
областа на женските права и родовата еднаквост во земјите од Западен Балкан, со
поддршка на фондацијата “Квина тил Квина”, а финансирана од Шведската агенција за
меѓународна развојна соработка. Целта на истражувањето е да се подобри достапноста
на информациите за финансирање на групите кои ги застапуваат правата на жените и да
се подигне свеста на донаторите за потребите на женските граѓански организации и
видовите на финансиски модалитети кои најдобро ќе одговорат на нивните потреби. Исто
така ова истражување ќе даде дополнителни информации за внатрешните и
надворешните трендови кои влијаат на одлуките за донаторско финансирање, како и за
можностите за стратегии за соработка за мобилизирање на ресурси помеѓу донаторите
и женските граѓански организации. Косовската женска мрежа е лидер организацијата
која го координира истражувањето.
Финалниот документ со наоди од спроведеното истражување ќе биде објавен на
почетокот на 2020 година.

4

МАЈ



Анализа на економски предизвици со кои се соочуваат жени жртви на семејно
насилство кои ја напуштиле насилната средина

На почетокот на 2019 година, Националната мрежа против насилство започна со
спроведување на истражување за економски предизвици со кои се соочуваат жени жртви
на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина. Во првите месеци од
имплементација на овој проект, беше подготвена методологија со чекори за
спроведување на истражувањето и беа дефинирани и изработени истражувачките
алатки. По направениот преглед на националното законодавство, беа испратени барања
со информации од јавен карактер до: ЈУМЦСР Скопје, АВРСМ, Министерство за
транспорт и врски, Министерство за правда, Министерство за труд и социјална политика и
општините во Скопски плански регион. Во април беше објавен и онлајн прашалник
наменет за жени жртви на насилство кои ја напуштиле насилната средина. Прашалникот
го пополнија 419 жени.
Во месец Мај, беше организирани 3 фокус групи со жени жртви на семејно насилство, од
кои едната беше во урбана средина – голем град (Скопје), втората во рурална средина
(рурален регион на Скопје) и третата во помала урбана средина, односно помал град
(Куманово). На фокус групите учествуваат вкупно 27 испитанички.
Прибраните податоци придонесоа за изработка на анализа, од која како главна
препорака произлезе и беше изработен Предлог модел за реинтеграција и
рехабилитација на жени жртви на семејно насилство и Предлог модел за домување кои
се подетално објаснети во наредните делови на овој извештај.

ЈУНИ
 01.06.2019 Платформата за јакнење на граѓански организации (CSSP) со
позитивни пораки за Истанбулската конвенција во Западен Балкан и Турција
Целта на кампањата беше промоција на важноста на Истанбулската Конвенција преку
информирање на граѓаните од Западен Балкан и Турција за позитивните ефекти кои
Истанбулската конвенција би можела да ги има врз нивните животи откако ќе биде
имплементирана во нивните земји. Кампања беше организирана од српската партнер
организација Феномена и WAVE. Беа изработени заеднички пораки кои го објаснуваа
значењето на 9 членови од Конвенцијата. Вклучени беа сите партнер организации од
Платформата, што значи дека кампањата истовремено се спроведуваше во Албанија,
Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција. Повеќе
информации за Платформата за јакнење на граѓански организации се достапни на
следниот линк: https://cssplatform.org/
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Презентација на првични наоди од истражување за економските предизвици на
жени жртви на семејно насилство

На 27 јуни 2019 година со почеток во 10.00 часот во Х. Порта- Скопје се одржа работен
состанок со организациите членки на Националната Мрежа против насилство врз жените
и семејно насилство, на кој состанок се презентираа првичните наоди добиени од
спроведената анализа за економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на
семејно насилство по напуштањето на насилната средина. На средба беше презентиран
процесот на истражувањето кое се спроведе во перидодот од Април до Јуни 2019г. како и
клучните наоди и препораки добиени по обработката на добиените податоци. Целта на
средбата беше отварање на дискусија за можните препораки кои би произлегле од
анализата и идентификување на релевантните институции кон кои треба да се насочи
идното застапување.
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ЈУЛИ
 Вмрежување на женските граѓански организации во Македонија
Во периодот од 1 до 4- ти Јули 2019 година во организација на
Фондацијата Квина тил Квина и Организацијата на жени од
Свети Николе беше организиран мрежен состанок за женски
граѓански организации кои делуваат на територијата на
Република Северна Македонија во хотел ,,Изгрев“ Струга.
Состанокот имаше за цел меѓусебно запознавање на
организациите, споделување на тековните активностите, перцепциите за женското
движење и состојбата со женските права во државата.
На состанокот посебно внимание се обрна и на
anti-gender движењето кое зазема се поголем
замав во Европа, а и пошироко. На мрежниот
состанок беше презентирана и направената
проценка за состојбата во државата со женските
граѓански организации и жени активистки во период
2018-2019, подготвена од
страна на г-ѓа Билјана
Бејкова и г-ѓа Кристина Хаџи-Василева, а подржано од
Фондацијата Квина тил Квина. Целта на процената е да се
добие една појасна слика со што се соочуваат и кои се
предизвиците на женските граѓански организации, нивните
стратешките насоки и активности, како и да се добијат нови
идеи за подобрување на женското движење во Македонија.



Годишно собрание на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно
насилство

На 10ти Јули 2019г. во Х. Порта во Скопје, се одржа редовната годишна седница на
Собранието на Националната Мрежа против насилство врз жените и семејно насилство.
На Собранието присуствуваа претставнички од 6 организации членки, како и вработените
во извршната канцеларија на Мрежата. На Собранието се презентираа наративниот и
финансискиот извештај за работата на Мрежата во 2018-та година, но поради немање
кворум од присутните, извештаите не беа усвоени.
На Собранието беа презентирани имплементираните проекти за 2018 година, како и
другите активности на Мрежата по месеци за 2018 година. Дел од седницата се посвети
на тековните проекти кои се спроведуваат, како и документите кои треба да произлезат од
истите.
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Мапирање на сервисите за сексуално насилство во Западен Балкан и
Турција (WAVE)

Европската мрежа против насилство врз жени (WAVE)
спроведе Мапирање на сервисите за сексуално насилство во
Западен Балкан и Турција (Mapping of Sexual Violence Services
in the Western Balkans and Turkey). Националната мрежа против
насилство беше вклучена во процесот на истражување, како
една од 7те партнери од регионот. Освен Р. Северна
Македонија, беа вклучени и Албанија, Босна и Херцеговина,
Косово, Црна Горан, Србија и Турција. Согласно податоците
од регионот, постои сериозен јаз во давање услуги за
сексуално насилство, и самото мапирање е обид да се даде
преглед на постоечките сервиси и нивната распространетост
во регионот. Извештајот од мапирањето е достапен на овој
линк.

АВГУСТ



Годишен извештај на WAVE за состојбата со специјализирани сервиси во земјата

Како и претходните години, Националната мрежа беше вклучена во подготовката на
сумарниот извештај за состојбата со сервисите за поддршка за жени жртви на родово
базирано насилство на европско ниво. Извештајот го подготвува Европската мрежа против
насилство врз жени (WAVE) и опфаќа 46 земjи во Европа, односно 28 земји членки и 18
земји кои не се членки на Европската Унија. Извештајот дава преглед на ситуацијата со
сервисите за поддршка и обезбедува статистички информации за бројот на засолништа
за жени, женски центри за поддршка, национални СОС линии и специјализирани сервиси
за жртви на сексуално насилство.
Како резултат на големиот број на податоци кои беа
прибрани, беше овозможено да се идентификуваат
пропустите во обезбедувањето на сервиси за поддршка и
нивна усогласеност со стандардите на Истанбулската
Конвенција. Дополнително во извештајот се вклучени
индивидуални профили на 46 земји кои беа вклучени во
подготовката на овој документ.
Целиот извештај може да се најде на следниот линк
Клучните наоди од извештајот во однос на дистрибуцијата на
сервиси за поддршка на жени жртви на насилство во земјите
членки на ЕУ и земјите кои не се членки на ЕУ се преставени
во посебен документ – листа на факти кој може да се најде
на следниот линк.
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СЕПТЕМВРИ
 Извештај за состојбата со правата на жените за
2019 – Квина тил Квина
Фондацијата Kvinna till Kvinna го објави четвртиот по ред
годишен извештај за состојбата со правата на жените во
Западен Балкан. Извештајот служи како референтна
точка за споредба во однос на правата на жените во 6
земји (Северна Македонија, Албанија, Босна и
Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово), а се
осврнува на три фокус области: Жени во политика,
Родово
базирано
насилство
и
Состојбата
на
бранителките на човекови права.
Националната мрежа против насилство учествуваше во
подготовката на овој извештај, со детален инпут за
состојбата со родово базираното насилство во Р.
Северна Македонија. Извештајот е достапен на овој линк.



Два чекори напред, еден чекор назад - Родова анализа на Извештаите на ЕК за
2019 година за Западен Балкан

Како партнерска организација на Фондацијата Квина тил Квина,
Националната мрежа учествуваше во подготовка родовата
анализа на извештаите на Европската комисија за 2019г. Квина
тил Квина го следи процесот на објавување на овие извештаи и
заедно со партнерските организации дава придонес на
извештаите во текот на изминатите 5 години. Извештајот на ЕК се
однесува на напредоците и неуспесите на земјите во регионот
во процесите на пристапување на Европската Унија, но овие
извештаи честопати не ја вклучуваат родовата перспектива. Во
2018г. се започна првата родова анализа на извештаите на ЕК, а
во 2019г. се подготви и втората Родова анализа на Извештаите
на ЕК за 2019г. Анализата може да се проследи на овој линк.



Извештај за „Унапредување на имплементацијата на Истанбулската Конвенција:
Улогата на женските граѓански организации и мрежи во Западен Балкан и
Турција“

Овој извештај е поддржан од Европската мрежа против насилство врз жени (WAVE
Network) дава преглед на моменталната состојба со имплементацијата на Конвенцијата
во секоја од земјите, при тоа фокусирајќи се на членови кои се најдобро
имплементирани, членови за кои постои најголем предизвик во имплементацијата, како и
на средствата кои секоја од Владите ги одвоила за поддршка на женските граѓански
организации кои обезбедуваат сервиси за жени жртви на насилство. Националната
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мрежа против насилство учествуваше во подготовка на овој извештај. Целосниот извештај
може да го најдете на следниот линк.



28 септември: Меѓународен ден за пристап до безбеден и легален абортус:
Медикаментозниот абортус е право на здравствена
заштита

По повод Меѓународниот ден за безбеден абортус 28
Септември, ХЕРА- Асоцијација за здравствена едукација и
истражување, поднесе иницијатива до Министерството за
здравство и релевантните институции, при што ги повика што
побрзо да обезбедат достапност на лековите за
медикаментозниот абортус во болниците и гинеколошките
ординации. Националната мрежа се приклучи на
иницијатива и истата ја поддржа.

ОКТОМВРИ


Состанок на Платформата за родова еднаквост со Швајцарска амбасада

На барање на Платформата за родова еднаквост, испратено на 19 Август 2019г. , се
одржа состанок со претставници на Швајцарската амбасада во Р. Северна Македонија
на 09 Октомври 2019г. Поводот за овој состанок беше недостатокот од институционална
поддршка за женски граѓански организации од програмата ЦИВИКА, програма
финансирана од Швајцарската амбасада. На состанокот присуствуваа Сибел Сутер
Тејада – Амбасадорка на Швајцарија во Северна Македонија и Ибрахим Мехмети –
одговорен за програмата ЦИВИКА, Амбасада на Швајцарија, како и 4 претставнички на
Платформата за родово еднаквост, меѓу кои и претставничка од Националната мрежа.
Претставничките на Платформата ја истакнаа загриженоста за недоделување на фондови
на женски граѓански организации и поставување на прашањето за родова еднаквост како
cross cutting проблем, а не приоритетен проблем во критериумите на повиците за проекти.
Претставничката на Националната мрежа, Елена Димушевска ја напомена важноста од
обезбедување на поддршка на локалните женски организации кои работат директно со
целната група, на нивно зајакнување, а кои пак, најчесто не ги ни исполнуваат
критериумите за аплицирање на некои од повиците. Фокусот беше ставен на тоа дека е
потребно или промена на критериумите за аплицирање или на креирање на посебни
програми за локални ЖГОи. Односно, ако целта е да се постигне суштинска промена во
насока на родовата еднаквост и зајакнување на жените, финансиската поддршка на овие
организации е клучна.
На крајот на состанокот се донесеа заклучок дека се потребни измени и понатамошни
состаноци со претставниците на CIVICA.
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Женските права и родовата еднаквост во Северна Македонија, настан
организиран од Британската амбасада во Р. Северна Македонија

По иницијатива на британската амбасадорка Рејчел
Галовеј беше организиран настан на тема
Женските права и родовата еднаквост во Северна
Македонија. Беа поканети женски граѓански
организации кои работат на национално и на
локално ниво. Претставничка на мрежата беше
присутна на настанот. По поздравното обраќање на
британската
амбасадорка,
беше
отворена
дискусија
за
случувањата
во
областа
на
родовата еднаквост со фокус на економските и
интерсекциските нееднаквости/ предизвици со кои се
соочуваат жените од најранливите категории. Исто така
се зборуваше и за родово базираното насилство, како
и сексуалното и репродуктивното здравје и права на
жените. Настанот заврши со сумирање на наодите и
дискусија околу идните активности.



Извештај од анкета за функционирањето и односите со јавноста на Мрежата

Во периодот јули – септември 2019 година, во Националната мрежа против насилство врз
жените и семејно насилство беше спроведена анкета за нејзиното функционирање и
односите со јавноста. Основната цел на анкетата беше да се сондираат мислењата,
ставовите, перцепциите и искуствата поврзани со внатрешната комуникација и соработка
во Мрежата и тоа, на организациите-членки, на вработените во извршната канцеларија и
на организациите кои ја напуштиле Мрежата.
На ден 18.10.2019 година со почеток во
10.00 часот во Х. Дувет - Скопје се одржа
работна
средба
со
членките
на
Националната Мрежа против насилство
врз жените и семејно насилство, каде се
презентираше
Извештајот
од
спроведената
анкета
за
функционирањето
и
односите
со
јавноста на Мрежата. Со анкетата беа
испитувани
и
видувањата
на
организациите
кои
ја
напуштиле
Мрежата. Анкетата беше составена од структуирани прашалници кои ги подготви и
спроведе надворешната консултантка Билјана Бејкова од Скопје, ангажирана од
фондацијата Квина тил Квина, која по спроведените анкети го подготви Извештајот.
На средбата беа договорени и следните чекори кои треба да бидат превземени во
насока на унапредување на работата на Мрежата.
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Јавна расправа на тема: Имплементација на Законот за превенција, спречување
и заштита од семејно насилство

Комисија за еднакви можности на жените и мажите
на 29 Октомври 2019г. ја одржа 12тата Седница,
каде што се одржа Јавна расправа на тема:
Имплементација на
Законот за превенција,
спречување и заштита од семејно насилство. На
седницата, свое обраќање имаше Извршната
директорка на Националната мрежа, Елена
Димушевска. Димушевска укажа на тоа дека
законот не ја постигна целта која беше поставена
со неговото донесување, а тоа е сеопфатна
заштита на жртвите од семејно насилство. Од донесувањето на законот сеуште не е
воспоставен сеопфатен и унифициран систем за евидентирање на случаите на семејно
насилство, кој ќе обезбеди национална статистика за ново регистрирани случаи на
семејно насилство, како и следење на преваленцата на семејно насилство. Не се
обезбедени пристапни и достапни сервиси за сите жени, и во урбани и во рурални
средини, како и за жени со попреченост, нема финансиска помош и поддршка за
жртвите, и нема доволно обучени и сензибилизирани професионалци



Работна средба за верификација на наодите од Анализа на економските
предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство кои ја
напуштиле насилната средина

На ден 31.10.2019 година со почеток во 09.30 во хотел Порта беше одржана работна
средба со организациите членки на Мрежата со цел презентација на наодите од
спроведената анализа за економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на
насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина. Покрај наодите, на средбата
беа презентирани и нацрт верзиите од двете предлог
политики кои произлегоа како препораки од
анализата и тоа: Предлог модел за реинтеграција и
рехабилитација на жени жртви на насилство Предлог
политика за домување за жени жртви на семејно
насилство.
Средбата за заврши со дискусија за можности за
заеднички активности и активности на членките на
мрежата за Кампањата „16 дена Активизам“

13

НОЕМВРИ



03 – 08.11.2019 Недела за застапување во Брисел

Со поддршка и партнерство на Фондацијата Квина тил Квина и женските граѓански
организации од Западен Балкан (Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора,
Северна Македонија и Албанија) оваа година од 03-08 ноември во Брисел-Кралството
Белгија
се
реализираа
состаноци
за
застапување пред релевантни меѓународни
тела за подобрување и унапредување на
родовата
еднаквост
во
процесот
на
пристапување на земјите од Западен Балкан во
Европската Унија. Еден од најзначајните
состаноци беше одржан во Европската
Комисија-Генералниот
Директорат
за
проширување и соседство, со одговорното лице
за Северна Македонија и Косово г-ѓа Евиола
Прифти на кој состанок се водеа разговори за
моменталната ситуација во Државата поврзани со насилство врз жените, семејното
насилство како и достапноста на услугите кои ги дава Државата. На состаноците им
претходеа неколку месечни подготовки за заедничко делување на сите партнер
организации од Западен Балкан каде се истакнуваат основните проблеми кои се
заеднички за сите држави аспиранти за пристапување во Европска Унија и застапувањето
се прави во интерес на сите организации независно која партнерска организација го води
состанокот.



07.11. 2019 Состанок со жени парламентарки

По претходно остварените контакти и комуникација со претседателката на Клубот на
пратенички, г-ѓата Ѓулумсер Касапи, како и соработката и средбите со претседателките
на Форумот на жени/ Унија на жени во рамки на двете најголеми политички партии во
Република Северна Македонија, беше организиран работен состанок со цел
презентирање на клучните наоди од анализата која ја подготви Националната мрежа.
Покрај наодите беше презентиран и Предлог моделот на реинтеграција и рехабилитација
на жени жртви на насилство. На средбата се разговараше и за важноста од поскоро
усвојување на предлог Законот за спречување и заштита од различни форми на насилство
врз жени и семејно насилство, како и за заеднички активности на Клубот и Мрежата во
рамки на претстојната кампања „16 дена активизам против насилство врз жените“. На
работната средба пратеничките уште еднаш ја потврдија својата заложба за
унапредување на заштитата на жените жртви на насилство и дадоа поддршка на
активностите кои Националната мрежа планира да ги спроведува во периодот кој следи.
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12.11.2019 Консултации со Влада за приоритети на Граѓански организации

Владата на Р. Северна Македонија одржа консултативен состанок со претставници од
граѓанските организации, чија цел беше заедничко дефинирање на приоритетите во
Програмата на Владата за финансирање на здруженијата на граѓани. Извршната
директорка на Националната мрежа, Елена Димушевска, учествуваше на консултациите
како претставничка на Мрежата и застапуваше за дефинирање на родовата еднаквост
како посебен приоритет во програмата, како и за разгледување на можноста за
воведување на посебни фондови кои ќе бидат наменети само за женските граѓански
организации.



Проглас за формирање Комисија за спречување и заштита од дискриминација

На иницијатива на десет мрежи на граѓански
организации кои заедно обединуваат околу 100
здруженија и иницијативи, на 27 ноември 2019
година се одржа прес-конференција и протест
пред Собранието на Р. Северна Македонија.
Граѓанските организации побараа итен избор и
именување на кадар во повеќе институции и
тела од страна на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата, а со писмени
барања тие се обратија и до сите пратеници во
Собранието
на
РСМ.
Со
апел
за
транспарентност, граѓанските организации побараа во Собранието итно и неодложно и
најдоцна до пред распуштањето на Собранието, да се започне и заврши со постапките за
избор и именување во следните тела: членови на Комисијата за спречување и заштита од
дискриминација; директор/ка на Дирекцијата за заштита на лични податоци; директор/ка
на Агенција за слободен пристап до информации од јавен карактер; директор/ка на
Државниот завод за ревизија; програмски совет на МРТВ; членови на Советот на Агенцијата
за аудио и аудио-визуелни медиумски услуги; членови на Судскиот совет на Република
Северна Македонија; претставниците на здруженијата на граѓани во надворешниот
механизам за граѓанска контрола врз полицијата при Народниот правобранител;
членовите во комисијата за доделување на државната награда „Мето Јовановски“.
Националната мрежа со своја претставничка ја поддржа иницијативата.



27.11.2019 – Предавање во Школата за јавни политики

По покана на организаторите на Школата за јавни политики, претставничка од
Националната мрежа одржа презентација на актуелната законска легислатива во
државата која го регулира прашањето на насилство врз жени и потребата од итно
усогласување со препораките од Истанбулската Конвенција. Во презентацијата, фокус
беше ставен и на недостатоците во системот на заштита на жените жртви и недостатокот
од соодветен број на специјализирани сервиси за поддршка на жртвите согласно
стандардите на Конвенцијата.
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29.11.2019 ,,За женските работи’’- дискусија за интерсекциска дискриминација,
родова нееднаквост, социјални јазови и насилство

На 25 годишнината на Хелсиншкиот комитет за човекови права, се одржа панел дискусија
на тема: ,,За женските работи’’- дискусија за интерсекциска дискриминација, родова
нееднаквост, социјални јазови и насилство. На настанот говорнички беа: Наташа Бошкова,
Љуљета Адеми, Љатифа Шиковска и Елена Димушевска.
Димушевска истакна дека жените се
соочуваат со економски предизвици и
од економската независност зависи
одлуката да се напушти насилникот.
Важна е и поддршката на примарното
семејство, бидејќи тие се во ризик од
бездомништво. Клучна улога има и
контекстот во кој живеат- во поголемите
градови одлуката полесно се носи, за
разлика од помалите средини каде
осудата е поголема. На ова се надоврза и изјавата дека сè уште има проблем со
несензитивност на полициските службеници и на вработените во центрите за социјални
работи, како и недостаток на специјализирани сервиси за згрижување. Официјалните
статистики велат дека годишно се пријавуваат 1000 до 1200 случаи на жртви на насилство,
но истражување на ОБСЕ покажало дека само 2 проценти од случаите се пријавуваат.
ДЕКЕМВРИ
 07-08.12.2019 - Работилница „ Родова нееднаквост и Насилството врз жените –
имплементација на Истанбулската Конвенција“,
Во
организација
на
Канцеларијата на пратеничката
Јагода Шахпаска од Берово, а
со поддршка на ОБСЕ беше
организирана
дводневна
работилница на тема "Родова
нееднаквост и насилство врз
жените - имплементација на
Истанбулската конвенција" . На
работилницата беа присутни
професионалци од ЦСР Берово,
здравство,
полиција,
образование и Комисијата за
еднакви можности при Советот
на општина Берово. Работилницата ја водеше Елена Димушевска, извршна директорка на
Националната мрежа. Покрај презентација на клучните членови од Истанбулската
Конвенција, сесиите опфатија теми како основни концепти на родовата еднаквост,
форми на насилство врз жените и девојчињата, митови и факти поврзани со насилството
врз жените, национално законодавство и систем на заштита на жени и деца жртви на
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насилство, важноста на специјализирани сервиси за жртви на насилство, модел за
реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на насилство, како и улогата на
професионалците во обезбедување на заштита на жените жртви на насилство. Исто така
беше дискутирано и за обврските на локалната самоуправа предвидени во Националниот
акциски план за имплементација на одредбите на Истанбулската Конвенција.

 Презентација на анализа „ Родовиот аспект и жртвите на родово базирано и
семејно насилство во Законот за социјална заштита на Република Северна Македонија“
На 25 декември 2019 година, Националната мрежа против насилство врз жени и семејно
насилство ја презентираше анализата на тема „Родовиот аспект и жртвите на родово
базирано и семејно насилство во Законот за социјална заштита на Република Северна
Македонија“. Настанот се одржа во Граѓански ресурсен центар – Скопје, со почеток во
12.30ч.
Целта на овој документ е да направи преглед на новиот
закон за Социјална Заштита, кој што стапи во сила во Мај
2019 година и е дел од социјалната реформа предводена
од Министерството за труд и социјална политика. Анализата
дава осврт на тоа колку законот ги зема предвид потребите
на
жените
жртви
на
семејно
и
родово
базирано
насилство,
односно колку родовиот
аспект е земен предвид
при
изготвување
на
законските одредби кои
се однесуваат на жртвите
на семејно и родово
базирано насилство, па
оттаму и фокусот е ставен на одредбите на законот кои
се однесуваат на жртвите на родово базирано и
семејно насилство од аспект на сервиси за поддршка,
финансиска поддршка, како и друг тип на социјална
поддршка специфично дизајнирани за оваа целна
група.
Анализата ја презентираше извршната директорка на Националната мрежа против
насилство врз жени и семејно насилство, Елена Димушевска, и свое излагање во однос на
анализата имаше Министерската за труд и социјална политика, Мила Царовска.
Елена Димушевска ги презентираше клучните наоди од анализата, и подетално се задржа
на препораките за унапредување на законските одредби во Законот за социјална
заштита, кои се однесуваат на жртви на родово базирано и семејно насилство. Клучните
наоди и препораките, како и целосната анализа е достапна на следниот линк.
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Анализата е изработена во рамки на проектот „На пат кон ЕУ: Спречување на насилството
врз жените во Република Македонија“ кој е финансиски поддржан од шведската
фондација Квина тил Квина.

 31.12.2019 Соопштение за јавност: Напредок на државата по прашањето на
насилство врз жени и семејно насилство – осврт на препораките од Меѓународните тела
Во изминатите 12 месеци, Република Северна Македонија доби препораки од три
меѓународни инструменти на основа на подготвените и испратени извештаи за прогресот
и реформите кои државата ги направила во областите за кои известува, а ова
соопштение ќе се фокусира на напредокот во областа на родово заснованото
насилство. Имено, препораки се добиени од Европската Комисија за напредокот на
државата во периодот (март 2018 – март 2019), од Обединетите Нации по доставување на
УПР-от (Универзален периодичен преглед) за период од 5 години (2013 – 2017), и од
Комитетот за Елиминација на сите форми на дискриминација кон жените (CEDAW) за
период од 5 години.
Генералниот заклучок е дека државата остварила напредок во оваа област, но е
минимален и се однесува на подобрување на законската рамка, додека директната
помош и заштита на жени жртви на насилство останува непроменета.
Во трите извештаи се изразува и загриженост за одредени аспекти и се даваат конкретни
препораки за делување во следниот период. Една од главните забелешки е дека
промените се случуваат многу бавно и потребно е приоретизирање на оваа област и
преземање итни мерки.
Целосното соопштение е достапно на овој линк.
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16 ДЕНА АКТИВИЗАМ ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ

Во рамките на глобалната кампања 16 дена активизам против насилство врз жените,
Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство организираше низа
настани на теми поврзани со родово базнирано насилство и семејно насилство, со цел
подигнување на свеста кај релевантните чинители во нашето општество, за унапредување
на системот на заштита од насилство врз жените.
 25.11.2019 – Панел дискусија на тема: Предлог модел за реинтеграција и
рехабилитација на жени жртви на семејно насилство
Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со
Клубот на пратенички во Собранието на Република Северна Македонија организираше
Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и рехабилитација на жени
жртви на семејно насилство“, која се оддржа на 25 Ноември – Меѓународен ден за борба
против насилството врз жените и почеток на глобалната кампања „16 дена активизам
против насилство врз жените“.
Настанот го отвори Претседателката на Клубот на пратенички во Собранието на
Република Северна Македонија, Ѓулумсер Касапи, а свое обраќање во панел
дискусијата имаа Снежана Калеска Ванчева – пратеничка од СДСМ, Благица Ласовска –
пратеничка од ВМРО- ДПМНЕ, Јулијана Николова – пратеничка од ЛДП и Маја Морачанин –
пратеничка од ДОМ. Целта беше да се разгледаат и дискутираат законските можности за
усвојување на модел за реинтеграција и рехабилитација на жените жртви на семејно
насилство кои донеле одлука да ја напуштат насилната средина.
На
панел
дискусијата
беа
презентирани наодите од анализата
„Економски предизвици со кои се
соочуваат жени жртви на семејно
насилство кои сакаат да ја напуштат
насилната средина„ и Предлог модел
за реинтеграција и рехабилитација на
жени жртви на семејно
насилство
изработени од тимот на Националната
мрежа против насилство врз жени.
Предлог моделот за реинтеграција и
рехабилитација
ги
вклучува
сите
аспекти кои се клучни при донесување
на одлуката за напуштање, и тоа: Домување, Финансиска поддршка, Психолошко
советување, Образование и обука, и Помош при вработување.
Настанот беше организиран во рамки на проектот „Застапување за воведување на
социјален пакет за поддршка на жртви на семејно и интимно партнерско насилство“
имплементиран од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство,
а финансиран од програмата за доделување грантови на проектот „Стратешки
партнерства за промени: ,,Препознај, почитувај и остварувај права” финансиран од ЕУ, а
спроведуван од Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена
Порта.
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 04.12.2019 Панел дискусија Промоција на центрите за упатување жртви на
сексуално насилство и стандардите за нивно функционирање
Во организација на Хелсишкиот Комитет за човекови права на Р. С. Македонија и
Националната Мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, на 04.12.2019г. во
Граѓански ресурсен центар се одржа панел дискусија, чија цел беше промоција на
центрите за упатување на жртви на сексуално насилство и стандардите за нивно
функционирање.
Настанот го отвори Уранија Пировска извршна директорка на Хелсишкиот Комитет и Елена
Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жени и
семејно насилство. А воведното обраќање имаше и директорката на Клиниката за
гинекологија и акушерство, Викторија Јовановска.
По воведните обраќања следеше панел
дискусија
на
која
Нада
Тофоска,
координаторка на Центарот за жртви на
сексуално насилство во Скопје, Розалита
Дојчиноска, полициски советник во Биро за
јавна безбедност при МВР, кординаторката
за еднакви можности во Министерството за
здравство,
Нермина
Факовиќ,
и
директорката на Меѓуопштинскиот центар
за социјална работа на град Скопје
Наташа
Станојевиќ
.
Настанот
го
модерираше Аделина Марку.

 05.12.2019 Панел дискусија на тема „Предлог модел за реинтеграција и
рехабилитација на жени жртви на семејно насилство“
Националната мрежа против насилство врз
жени и семејно насилство во партнерство со
Женска граѓанска иницијатива КЛЕА од
Битола и женските организации (Форуми и
Унии) во рамки на политичките партии на 5-ти
декември одржа Панел дискусија на тема
„Предлог
модел
за
реинтеграција
и
рехабилитација на жени жртви на семејно
насилство” во Салата на Советот на општина
Битола.
Говорнички
на
настанот
беа:
Претседателка на општински форум на жени
на СДСМ – Татјана Крнчева, Претседателка на општинска унија на жени на ВМРО – ДПМНЕ
– Наташа Бајовска и Претседателка на општински форум на независна листа ПОИНАКУ –
Габриела Илиевска.
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Претходно, на 02.12.2019 година беше
одржана
иста
панел
дискусија
во
партнерство со Организација на жени на
Општина Велес и женските организации
(Форуми и Унии) во рамки на политичките
партии во ресторан Глориус во Велес. На
панел-дискусијата присуствуваа голем број
на претставници од релевантни институции
(Центар
за
социјални
работи-Велес,
Одделение за вработување на град Велес,
Инспектори од Министерство за внатрешни работи-ПО Велес). Говорнички на панел
дискусијата беа: Весна Атанасовска – Претседателка на општинска унија на жени на
ВМРО – ДПМНЕ , Зорица
Коцева-Претставничка
на
општински форум на жени
на
СДСМ
и
Ефтимија
Кардева
Лукарова
–
потпретседателка
на
општинска организација на
жени
на
ЛДП,
кои
ги
споделија своите позитивни
ставови поврзани со моделот
и
се
дискутираше
за
законските
можности
за
негова инкорпорација.

 06.12.2019 Панел дискусија: Сексуално вознемирување на жени кои се занимаваат
со рекреативен спорт
На ден 06.12.2019 година во Јавна Соба во Скопје Националната мрежа против насилство
врз жени и семејно насилство во заедничко партнерство со ТАКТ – Скопје одржаа Панел
дискусија на тема „Сексуално вознемирување на жени кои се занимаваат со
рекреативен спорт“.
Како панелистки на настанот говореа
Бојана Јовановска-маратонка, Едина Мусакошаркарка и фитнес инструкторка, Елена
Зисовска-триатлтонка
и
Леана
Таќитриатлонка. Говорничките споделија свои и
искуства на свои колешки спортистки со кои
предизвици се соочуваат од моментот кога
планираат да ја започнат со тренинг за
спортување, подготовките, што да облечат,
што да носат со себе, дали да излезат сами
да спортуваат или да имаат придружба
(другар/ка, куче), па се до моментот каде да
излезат, дали е осветлено, дали е прометно. Понатаму ги споделија своите искуства со
што сè се соочуваат за време на спортувањето, недолични дофрлања, демнење (од едно
или повеќе лица), грабање за делови од телото.
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Во Република Северна Македонија не е спроведено ниедно истражување на оваа
тема, ниту пак постои соодветна законска регулатива и систем на заштита за жените кои
практикуваат спорт и се жртви на сексуално вознемирување. Загрижува податокот дека
овие настани не се пријавуваат поради ставот дека полицијата нема да изреагира
соодветно и професионално, и дури може да бидат изложени на потсмев и
минимизирање на насилниот инцидент кој го пријавуваат.
Од дискусијата произлегоа следниве препораки: едукација во нивоа на
образование,
почнувајќи
со
предучилишна возраст, за формите
на
сексуално
насилство
и
сексуално
вознемирување;
креирање
и
усвојување
на
документи и правилници во рамки
на Агенцијата за млади и спорт, за
регулирање на превенцијата и
заштитата од сексуалното насилство
и сексуалното вознемирување во
спортските
клубови;
спортските
клубови да ангажираат лице од
доверба кои ќе дава поддршка и ќе
работи едукативно со спортистите од сите родови во насока на препознавање и
спречување на сексуалното насилство; согласно препораките од Runner World, да се
овозможи поголемо осветлување на местата каде што се практикуваат рекреативни
спортови и зголемено присуство на полициски службеници на овие локации.
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Кампања на #WeSay на Фондација Квина тил Квина

Како реакција на глобалната закана по родовата еднаквост која се раздвижи насекаде
преку конзервативните, фундаменталистичките и националистички групи и движења во
светот, женското движење се обедини за да се спротивстави на оваа појава. Фондацијата
Квина тил Квина спроведен кампања и документ за „контраудар на ударот“.
Националната мрежа како партнерска организација на КтК, се приклучи на кампањата.
Во продолжение дел од банерите кои се користеа во текот на кампањата, проследени со
хаштаговите: #WeSay #16daysofactivism #ГласПротивНасилство
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПОДЕЛБА НА ПРИХОДИ С ПОРЕД ПРОЕКТИ

Приходи по
проекти

КтК - На патот
до ЕУ:
Спречување
на насилство
врз жените во
Република
Македонија

Отворена порта „Застапување за
воведување на
социјален пакет за
поддршка на жртви
на семејно и
интимно
партнерско
насилство“

ЖКМ „Финансирањ
е на женското
движење во
Западен
Балкан“

WAVE "Поддршка за
воспоставување
и јакнење на
регионална
платформа на
граѓански
организации“

1.387.949 ден.

486.500 ден.

183.833 ден

147.432 ден.

63%

22%

8%

7%

Приходи по проекти

147432

КтК - На патот до ЕУ:
Спречување на насилство врз
жените во Република
Македонија 63%

183833

Отворена порта - „Застапување
за воведување на социјален
пакет за поддршка на жртви на
семејно и интимно партнерско
насилство“ 22%

486500
1387949

WAVE - "Поддршка за
воспоставување и јакнење на
регионална платформа на
граѓански организации“ 7%
ЖКМ - „Финансирање на
женското движење во Западен
Балкан“ 8%
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ПОДЕЛБА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ

Категорија

Поделба на вкупни
трошоци

Процент

Плати

817.728 ден.

37%

Административни трошоци

270.913 ден.

12%

1.117.072 ден.

61%

Активности

Поделба на вкупни трошоци

Плати 37%
817728
Административни
трошоци 12%

1117072

Активности 51%
270913
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ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА
УПРАВЕН ОДБОР - ЧЛЕНКИ
Маја Балшиќевска–Асоцијација за здравствена едукација и истражување- Х.Е.Р.А
Маја Дилберова –Кризен центар „Надеж“
Иванка Соколова –Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија
„Женска акција“-Радовиш
Ѓунер Небиу –Женска граѓанска иницијатива „Антико“
ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА
Елена Димушевска- Извршна директорка
Силвана Ивановска - Финансиска менаџерка
Ана Аврамова – Нушкова – Проектен асистент/правна советничка

ДОНАТОРИ

ЧЛЕНСТВО ВО НАЦИОНАЛНИ И МЕЃУНАРОДНИ МРЕЖИ
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