
 



 

 

 



 

ВОВЕД  
 

 

 

Националната Мрежа во 2021 година продолжи континуирано да се развива 

и да биде препознаена како сериозен партнер и кај националните и кај 

меѓународните фондации, тела и институции. Во 2021 година продолживме 

со реализација на веќе започнатите повеќегодишни 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. 

 

 

„Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација на жени жртви 

на семејно насилство“ чија цел е подобрен квалитет на услугите за рехабилитација 

и реинтеграција на жените кои преживеале родово базирано и семејно насилство. 

Проектот вклучува активности за поддршка на жени жртви за напуштање на 

насилната средина и остварување на нивна поголема независност; подготовка на  

предлог документи за унапредување на секундарното законодавство и локални 

програми за поддршка на жртвите; унапредени вештини на давателите на услуги 

кои работат со жени жртви и, зајакната и формализирана регионална мрежа за 

справување со насилството врз жените во согласност со стандардите на ЕУ. 

Проектот   се спроведува во партнерство со 6 организации од Западен Балкан: 

Автономен Женски Центар (Србија), Косовска Женска Мрежа (Косово), Фондација 

Обединети Жени ( БиХ), Центар за женски права (Црна Гора), Албанска мрежа 

против насилство врз жени и Алијанса за родова перспектива (Албанија), а е  

поддржан од Австриската Развојна Агенција (АДА). 

 

 



 

 

„Поддршка за воспоставување и јакнење на регионална платформа на граѓански 

организации“ чија цел е зајакнување на женскиот глас, вклучително и на женските 

организации кои работат со и застапуваат жени од ранливи и  маргинализирани 

групи, на регионално ниво. Преку овој проект се зајакнуваат капацитетите на 

женските организации 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) 

во партнерство со 7 женски организации од Албанија, Косово, Турција, Косово, Црна 

Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Северна Македонија, а е финансиски 

поддржан од UN WOMEN.  

 

 

 

„Домување за жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната 

средина” чија цел е развивање на сеопфатен систем за реинтеграција и 

рехабилитација на жени и деца жртви на насилство кој ќе овозможи напуштање на 

насилната средина, како и психолошка поддршка и економско јакнење, а во 

насока на осамостојување и целосно интегрирање во општеството на жените жртви 

на насилство без постоење на ризик да се врати во насилната средина. 

Специфични цели на проектот се: да се охрабрат жените да го пријават насилство 

преку овозможување на сеопфатна поддршка за реинтеграција и рехабилитација; 

да се намали на ризикот од бездомништво преку обезбедување на привремено 

домување на жени и деца жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната 

средина, а кои немаат сопствени живеалишта; да се намали на ризикот од идно 

насилство преку економско и психолошко јакнење на жените жртви и нивно 

осамостојување и целосна интеграција како активни членови на општеството. 

Проектот е поддржан од град Скопје. 

 

 

 

„Воспоставување на национална линија за советување за позитивно родителство“ 

чија цел е обезбедување на поддршка на родителите и други лица кои учествуваат 

во процесот на воспитување на децата во разрешување на дилемите и 

предизвиците со кои секојдневно се соочуваат. Проектот е финансиски поддржан 

од УНИЦЕФ. 

 

 

 



 

„Советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно 

насилство“ чија цел е подобрување на пристапот до специјализирани услуги за 

жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство преку воспоставување 

на два советувалишни центри за помош и поддршка на територија на град Скопје и 

Тетово и обезбедување на сеопфатен сет од услуги кои би им помогнале на жртвите 

да ги надминат последиците од насилството, преку што би се превенирало идно 

насилство. Овој проект е поддржан од Балканскиот Фонд за Демократија, проект на 

Германскиот Маршал фонд на Соединетите држави и Кралската амбасада на 

Норвешка во Белград.  

 

 

 

 

„Со различен дискурс до подобра реалност, медиумите во борбата против родово 

базирано насилство – зајакнување на медиумската писменост за РБН“, чија цел е 

да придонесе во обезбедување на релевантни знаења за темите поврзани со 

насилството врз жените и родовото базирано насилство кај новинарите, 

известувачите, уредниците итн.(медиумски професионалци), и да се влијае на 

значењето на превенција и намалување на родово базираното насилство преку 

зајакнување на капацитетите кај професионалците од областа на медиумите за 

соодветно прикажување на овие теми во медиумите. Овој проект е имплементиран 

од ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, во партнерство со Коалиција „Маргини“ и 

Национална мрежа за борба против насилството врз жените и семејното насилство, 

во рамки на Регионалната програма на Европската Унија и UN Women  

„Спречување на насилството врз жените и девојките: Имплементирање на норми – 

промена на ставови.“ 

 

 

 

„Застапување и дијалог на експертско ниво со владата и парламентот за измена 

на постоечкото законодавство во областа на родово базирано насилство и 

дискриминација“, чија цел е воспоставување на соработка и поддршка со 

Министерството за труд и социјална политика, како и со другите релевантни 

чинители за усогласување на законодавството со одредбите од Истанбулската 

Конвенција, кој се спроведува во партнерство со УН Вомен Скопје, а е финансиски 

поддржан од Европската Унија. Проектот го имплементираше Центарот за 

истражување и креирање политики и Националната мрежа против насилство врз 

жени и семејно насилство. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Базична студија за задоволството на 

жени жртви на РБН и СН како 

кориснички на услуги во Центрите за 

социјална работа 
 

 

Во текот на 2020г. тимот на Националната мрежа изработи “Базична студија за 

задоволството на жени жртви на родово базирано насилство и семејно насилство како 

кориснички на услугите во Центрите за социјална работа“. 

Студијата беше изработена врз основа на податоци собрани во 

периодот Мај – Ноември 2020г. и опфати 10 локални Центри за 

социјални работи и 68 кориснички на нивните услуги кои се жртви 

на родово базирано и семејно насилство. Дополнително, во 

студијата се опфатени и 8 различни специјализирани сервиси за 

жртви на родово базирано и семејно насилство, раководени од 

граѓански организации, каде овие жени се обратиле и добиле 

некаква услуга. Целта на студијата беше да се процени 

задоволството на жените жртви на насилство како кориснички на 

општи и специјализирани услуги, со фокус на услугите обезбедени 

од ЦСР на локално ниво. 

Заклучоците на студијата укажуваат на тоа дека локалните центри 

за социјална работа имаат повеќе недостатоци во    своето 

постапување, што резултирало со недоволна заштита на оние кои 

побарале помош и ниско задоволство од добиените услуги. Имено, ЦСР најчесто не 

правеле соодветна процена на ризикот од насилство, ниту пак се изработувале 

индивидуални планови за работа со корисничките. Постапувањето било генерално исто или 

слично за повеќето кориснички, односно не се применувал индивидуалниот пристап за 

секоја жена со фокус на нејзините специфични потреби. Следствено на несоодветната 

процена и недостатокот на индивидуален план за работа, следните чекори во 

постапувањето биле несоодветни  и ненавремени. Студија дава повеќе препораки за 

унапредување на работата Центрите за социјална работа во Северна Македонија, чие што 

постапување треба да биде во согласност со одредбите на Истанбулската конвенција и 

Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство.  

 

 Препораките генерално се однесуваат на зголемување на човечките ресурси во центрите 

за социјална работа за социјална работа, нивна редовна и континуирана надградба преку 

обуки и тренинзи на релевантни теми, особено за формите на насилство и реинтеграција 

на жртвите на насилство, како и на индивидуалниот пристап во работа со секоја жена 

жртва која ќе побара помош. 

 

Целиот текст на студијата е достапен на македонски јазик на овој линк. 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Bazichna-studija-za-zadovolstvoto-na-zheni-zhrtvi-na-nasilstvo-kako-korisnichki-na-uslugi-na-TSentrite-za-sotsijalna-rabota-1.pdf


 

Кампања за итна измена на 

Кривичниот законик со цел 

усогласување со одредбите на 

Истанбулската Конвенција 

 

 

Половина од жените во Македонија биле жртви на интимно-партнерско насилство. Една од 

седум жени  е жртва на физичко или сексуално насилство, а 60,000 жени биле демнети. 

Според статистичките податоци од МВР и МТСП, како и според последното истражување на 

ОБСЕ за „Добросостојба и безбедноста на жените во РСМ“ која беше спроведена во 2019 

година, сторители на насилството најчесто се сегашни или поранешни партнери. 

Дополнително според истото истражување жените жртви на родово базирано и семејно 

насилство во многу мал процент ги пријавуваат овие инциденти во надлежна полициска 

станици.  

Итните измени на КЗ се потребни за доуредување на постоечки кривични дела со цел нивно 

усогласување со одредбите на Истанбулската конвенција и воведување на нови и тоа: 

Силување, Демнење, Психолошко насилство, Сексуално вознемирување, вклучително и 

сексуално вознемирување во онлајн просторот. Кривичното дело убиство и препознавањето 

на фемицидот како една од најтешките форми на насилство врз жените е уште едно 

кривично дело кое треба да се препознае како посебно кривично дело.         

         

Со кампањата која ја започнавме се обративме до надлежните институции и до сите 

парламентарци во Собранието на РСМ во најкраток рок да ги усвојат предложените измени 

на Кривичниот законик. Имено, баравме да  се прошири поимникот во КЗ и да се регулира 

родовото базирано насилство, како и да се препознаат жените и девојчињата како најмногу 

погодени од родовото базирано насилство.  Баравме да се воведат нови кривични дела и 

тоа: Психичко насилство, Демнење, Женско генитално осакатување,  Присилна 

стерилизација, Сексуално вознемирување, и измени на основните елементи на кривичното 

дело Силување и воведување на Согласноста како основен елемент на кривичното дело. 

Покрај интервјуата на национални и локални медиуми, беа подготвени три банери 

наместени на три клучни локации во центарот на градот Скопје, како и инфографици кои 

беа споделувани на социјалните медиуми. Кампањата ја спроведувавме во партнерство со 

Центарот за истражување и креирање политики (ЦРПМ). 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/4/424409_0.pdf


 

 

 

 

 

 



 

Анализа на законската регулатива 

поврзана со здравствена заштита на 

жени жртви на родово базирано 

насилство 
 

 

Конвенција (2018-2023), Министерството за здравство има обврска да направи измени и 

дополнувања во Законот за здравствена заштита и Законот за заштита на пациентите со цел 

усогласување на овие закони со одредбите на Конвенцијата која е ратификувана во 2017г.  

Иако овие активности биле предвидени за 2018г. сепак сеуште не се целосно спроведени.  

Во текот на 2021г. тимот на 

Националната мрежа спроведе 

родова анализа на законската 

регулатива која е поврзана со 

здравствената заштита на жени жртви 

на родово-базирано и семејно 

насилство. Анализата ги опфати  

Законот за здравствена заштита, 

Законот за заштита на пациентите и 

Законот за здравствено осигурување, 

како и Националните годишни 

програми за јавно здравје и 7 

превентивни програми кои се релевантни за жени жртви на родово базирано и семејно 

насилство за период од 2019, 2020 и 2021 година. 

 

Главниот заклучок на оваа анализа е дека во превентивните програми жените жртви на 

родово базирано и семејно насилство не се застапени како специфична категорија во 

групи граѓани на кои се донесуваат програмите.  

 

Наодите и препораките од анализата беа презентирани на 23.09.2021 година преку 

платформата ЗООМ, пред претставници од Министерството за здравство, Институт за 

јавно здравје, Клиника за психијатрија – Скопје, Упатен центар за жртви на сексуално 

насилство, Завод за ментално здравје на деца и младинци, Центар за зависници, 

Медицински факултет и Завод за заштита на мајки и деца. 

 

Документот е достапен на македонски јазик на овој линк. 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/02/Rodova-Analiza-na-Zakonot-za-Zdravstvena-Zashtita-02.2022.pdf


 

Работна средба со Клубот жени 

парламентарки при Собранието на 

РСМ 
 

 

Целта на средбата беше презентирање на документот кој го подготви тимот на Мрежата, а 

кој вклучува предлог измени и дополнувања на предлог текстот за измени и дополнувања на 

Кривичниот Законик, подготвен од Министерството за правда, а усвоен од Владата на РСМ на 

крајот на месец јули 2021 година. Предлог текстот на Кривичен закон беше изработен од 

работна група во која не беа поканети и не учествуваа претставнички од женски граѓански 

организации. 

 

По деталната презентација на 

предложените измени, како и ставот на 

граѓанските организации за 

унапредување на заштитата на жените 

жртви на родово базирано и семејно 

насилство, присутните парламентарки се 

согласија дека унапредување и 

дополнување на предложените измени на 

Кривичниот Законик се потребни и 

неопходни.  

 

На крајот на средбата, по предлог на 

Претседателка на Комисијата за еднакви 

можности на мажите и жените при 

Собранието на Република Северна 

Македонија, професорката Гордана 

Силјановска се договори во Комисијата да закаже јавна расправа за предложените измени 

и дополнувања од страна на граѓанските здруженија на која ќе бидат поканети сите 

релевантни чинители.  

 

Документот со предлог измените и дополнувања на Кривичниот законик може да го најдете 

тука. 

 

 

 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Predlog-Izmeni-i-Dopolnuvana-na-KZ-GOi-final.pdf


 

Работна средба со кандидатите за 

градоначалници и советници во Општина Битола – 

НВО Семпер 

 

На 12 Октомври 2021г. во рамките на процесот на субгрантирање на локални женски 

организации, НВО Семпер – Битола одржа работна средба со кандидатите за 

градоначалници и советници во Општина Битола. На средбата беа презентирани наодите, 

заклучоците и препораките од спроведената Процена на потребите на жени жртви на 

насилство кои ја напуштиле насилната средина во 

Битола и околните населени места. 

Наодите истакнаа дека економската зависност од 

насилникот и немањето живеалиште се главните 

причини поради кои жените не ја напуштаат насилната 

средина. 

Препораките јасно укажуваат на потребата од локални 

услуги за реинтеграција и рехабилитација на жените 

жртви кои преживеала некоја форма на насилство, 

особено од аспект на домување, вработување и 

финансиска поддршка. 

 

 

Можности за вработување на жени жртви – 

Работен состанок со АВРСМ, МТСП и УНДП 

Во текот на Октомври 2021г. Националната мрежа организираше работен состанок со 

претставници на Агенцијата за вработување на Р. Северна Македонија, Министерството за 

труд и социјална политика и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) на кој се 

дискутираа препораки за унапредување на можностите за вработување на жени жртви на 

родово базирано и семејно насилство. 

Препораките кои се дискутираа се дел од 

анализата „Препораки за унапредување на 

можностите за вработување на жени жртви 

на насилство“ изработена од Националната 

мрежа во 2020г. во рамките на проектот 

„Помош и поддршка на жртви на семејно 

насилство во пост-кризен период“ поддржан 

од Владата на Р. Северна Македонија. Она 

што е клучно од аспект на препораки е дека 

е потребно ревидирање на оперативните 

планови за активни мерки и програми за 

вработување каде ќе се креираат соодветни програми во согласност со специфичните 

потреби на оваа посебно ранлива категорија. Имено, потребно е ревидирање на 

програмата за самовработување, обезбедување обуки за жени со ниски примања, како и 

обуки на работодавачите кои ќе вработат жени жртви на насилство, воведување на 

флексибилно работно време на работните места итн.
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Подготвен ,,Втор извештај за 

напредокот на Република Северна 

Македонија при спроведување на 

активностите предвидени во 

Националниот Акциски План (2018-

2023) за имплементација на 

Истанбулската Конвенција“ 

 

 

На ден 11.11.2021 година преку платформата ЗООМ се одржа презентација на наодите од 

Вториот  извештај за напредокот на Република Северна Македонија при спроведување на 

активностите предвидени во Националниот Акциски План (2018-2023) за имплементација на 

Истанбулската Конвенција. Извештајот е продолжение од претходниот двегодишен извештај,  

и го опфаќа периодот од ноември 2020 година до 31-ви мај 2021 година. Главните наоди од 

спроведениот мониторинг се дека промените одат бавно, односно поголемиот дел од 

добиените одговорите се однесуваат на активности кои веќе се реализирале во претходниот 

период кој беше опфатен со првиот извештај.   

Овој извештај ги опфати и спроведените 

активности од страна на Единиците на 

локалната самоуправа во делот 

Превенција за период од усвојувањето на 

НАП-от октомври 2018 година заклучно до 

мај 2021 година. Генералните заклучоци се 

дека голем број од општините не покажаа 

заинтересираност за оваа проблематика и 

воопшто не одговорија на испратеното 

барање за пристап до информации од 

јавен карактер. На локално ниво процесите 

се одвиваат уште побавно. Загрижува и 

податокот дека поголемиот број на општини кои воопшто не ни одговорија на барањата или 

ги дадоа своите одговори со кратко НЕ, се општини кои ги опфаќаат руралните подрачја во 

Државата.  

 

Главната препорака од овој Извештај останува иста како и од Првиот извештај – ИТНО 

ревидирање на НАП-от со оглед на тоа што по скоро 3 години кај сите предвидени 

активности роковите за нивна реализација се пробиени. 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/02/NAP-finalen.pdf


 

Работна средба со Градоначалникот на Општина 

Прилеп, како и претставници на Советот на 

општината – ЖГИ Клеа 

 

Во ноември 2021г, како дел од процесот на субгрантирање на локални женски организации, 

ЖГИ Клеа организираше работна средба со Градоначалникот на Општина Прилеп, Борче 

Јовчески,  непосредно по завршувањето на локалните озбори и изборот на нов градоначалник. 

На средбата беше присутен и Претседателот на 

Советот на Општината, Дејан Проданоски, како 

и членови на Советот на Општината и 

Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите. Дополнително, беа вклучени и 

претставници од ЈУ ЦСР – Прилеп, Центарот за 

вработување во Прилеп и локални граѓански 

организации. Имено, ЖГИ Клеа работеше 

локално во Прилеп, и изработи анализа на 

Потребите на жени жртви на насилство кои ја 

напуштиле насилната средина, која беше 

презентирана на средбата. Препораките од 

анализата ја истакнуваат потребата од 

воспоставување локални услуги за реинтеграција и рехабилитација на жртви, со цел превенција 

на идно насилство, но и спречување на ризиците од сиромаштија и бездомништво кај жртвите 

и нивните деца. 

 

Работна средба со Советот и Комисијата за 

еднакви можности на Општина Струмица 

 

Во рамките на процесот на субгрантирање на локални женски организации, нашата членка 

Скај Плус од Струмица организираше работна средба Советот на Општина Струмица и 

Комисијата за еднакви можности, на која беа 

презентирани наодите и препораките од анализата 

за Потребите на жени жртви на насилство во 

Струмица. Средбата се одржа во декември 2021г. 

во рамките на кампањата 16 дена активизам. 

Учесниците на работната средба се запознаа со 

фактичката состојба со родово базирано и 

семејно насилство во Струмица и околните 

населени места, и со потреби на жените по 

напуштање на насилната средина. Исто така, се 

запознаа и со обврските на локалната самоуправа 

во воспоставување и одржување на локални услуги 

за реинтеграција и заштита на жени жртви на 

насилство. Претставниците на Советот и Комисијата ја потврдија својата заложба за 

унапредување на состојбата со насилство на локално ниво, и изјавија дека ќе обезбедат 

финансиска поддршка за домување на жени жртви на насилство по напуштање на 

засолниште, како и поддршка за советувалиште за жени и деца жртви на насилство. 

Дополнително, Општина Струмица продолжува со финансиска поддршка на засолништето за 

жени и деца жртви на насилство како и претходната година.
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Тематски извештај „За кого 

интернетот е безбедно место? 

Родово-засновано насилство во 

онлајн просторот” 
 

Како дел од програмата за зголемување на 

пристапот до информации за родово 

базирано насилство преку спроведување на 

анализи и истражувања, беше подготвен 

тематскиот извештај „За кого интернетот е 

безбедно место? Родово засновано 

насилство во онлајн просторот“ од младите 

истражувачки Неда Петковска и Васка 

Лешкоска. Постоењето на зголемен интерес 

за унапредување на знаењата кај општата 

популација за насилството врз жените и сите 

негови форми, го потврди големиот број на 

апликации кои пристигнаа по отворањето на 

повикот за млади истражувачи за подготовка 

на тематски извештаи за прашања поврзани со насилството врз жените. Темата на онлајн 

родово базирано насилство е многу малку покриена со истражувањата и анализите кои ги 

спроведуваат граѓанските организации во нашата држава, па токму и поради тоа беше 

избрана ова тема предложена од тимот на млади истражувачки. Извештајот опфаќа 

анализа на состојбите поврзани со онлајн родово базираното насилство и потребата од 

измени и дополнувања на законската рамка, како основа за унапредување на системот на 

заштита и казнување на сторителите. Особено внимание е посветено на случајот „Јавна 

соба“ преку детален приказ на сите случувања и известувања во период од една година. 

Позитивни практики од другите земји во регионот и Европа, како и конечни заклучоци и 

препораки за подобрување се опфатени во третиот дел од овој извештај.   

 

Клучните наоди покажуваат дека меѓународните стандарди не поставуваат експлицитна 

правна основа за дигиталното родово-базирано насилство, иако постои и е дефинирано 

во поновите прописи, како што се Истанбулската конвенција и генералната Препорака 35 

на CEDAW. На ниво на Европа, проблемот со дигитално родово базирано насилство е 

горлива тема, а добрите практики претежно произлегуваат од активист(к)ите за женски и 

човекови права, научните истражувања и граѓанскиот сектор.  

 

Целиот извештај може да го најдете на следниот линк. 

 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Za-kogo-internetot-e-bezbedno-mesto-finalno.-docx.pdf


 

Јавна расправа за предлог измените 

и дополнувањата на Кривичниот 

Законик 
 

На 15 декември 2022г. се одржа петтата седница на Комисијата за еднакви можности на 

жените и мажите на која како единствена точка на дневен ред беше закажана јавна 

расправа за предложените измени и дополнувања на Кривичниот законик. Говорници на 

јавната расправа беа министерот за правда 

Бојан Маричиќ, извршната директорка од 

Центар за истражување и креирање на 

политики Марија Ристеска и Ана Аврамоска 

Нушкова, проектна координаторка и правна 

експертка од Националната Мрежа против 

насилство врз жените и семејно насилство. 

Расправата започна со презентирање на 

предложените измени од страна на 

Министерот за правда, а кои се во насока на 

усогласување на Кривичниот Законик со 

одредбите од Истанбулската Конвенција. 

Претставничката од Националната Мрежа ги 

презентираше предлог измените и 

дополнувања на Кривичниот Законик, 

подготвени од Националната мрежа и 

Платформата за родова еднаквост, во 

насока на унапредување на заштитата на 

жртвите на родово базирано и семејно 

насилство во кривично правната област. 

На самата седница збор зеде и Академик Владо Камбовски кој беше дел од работната 

група која работеше на подготовка на измените и дополнувањата на КЗ, а кој се согласи 

дека дел од предложените измени и дополнувања претставени во документот подготвен од 

Националната Мрежа и Родовата Платформа се реални и потребни да се вметнат. 

Документот подготвен од Националната мрежа и Платформата за родова еднаквост може 

да го најдете на овој линк. 
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Препораки за медиумско 

известување на теми поврзани со 

родовите прашања 
 

Медиумите имаат клучна и општествено одговорна улога во промовирањето на родовата 

еднаквост, во деконструкцијата на родовите стереотипи, како и во идентификувањето и 

превенирањето на родово базираното насилство. Различни извештаи на релевантни 

граѓански организации и институции со години укажуваат на недостигот од урамнотежена 

родова застапеност во медиумското известување во Северна Македонија, што особено 

стана видливо во текот на пандемијата во 2020 година. Традиционалните стереотипи во однос 

на улогите на мажот и на жената во семејството и во општеството се рефлектираат врз 

содржините во медиумите, кои понекогаш пренесуваат дури и понижувачки слики за жените. 

Ова понатаму влијае и врз улогата на жената во различни општествени области, како што се 

политиката, економијата, па и во секојдневниот живот. 

Внатре во редакциите, можеби бројот на 

новинари и новинарки е речиси изедначен, но 

затоа на раководните места – од уреднички до 

менаџерски, како и во сопственичките 

структури, доминираат мажите. Затоа, особено 

е значајно да се подига свеста меѓу 

уредниците, новинарите и сите медиумски 

работници за родовите прашања, при што, 

унапредувањето на знаењата од оваа област, 

треба да биде континуиран и систематски 

процес во текот на целата нивна кариера. Тоа 

ќе придонесе кон промовирање на принципите 

на родова еднаквост во медиумските 

содржини, како и кон поголема видливост на 

темите, проблемите и предизвиците што се 

однесуваат на родовите прашања. Медиумите и медиумските професионалци, пак, 

почитувајќи ги етичките и професионалните принципи кон кои треба да се придржуваат во 

нивната работа, имаат клучна улога во борбата против родово базираното насилство и 

промоцијата на принципите на родова еднаквост. 

Подготвените препораки може да послужат како насоки, првенствено за медиумските 

професионалци, но и за новинарските и медиумските здруженија при евентуални 

дополнувања на етичката рамка за медиумското известување со специфичен фокус на 

родовите прашања. Од друга страна, пак, овие препораки може да им бидат од корист и 

на сите релевантни чинители кои работат во областа на унапредување и интегрирање на 

принципите на родовата еднаквост во различни општествени сфери. 

Документот „Препораки за медиумско известување на теми поврзани со родовите 

прашања“  може да се најде на следниот линк. 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/Preporaki_Medium_v002-1.pdf


 

Прирачник за медиумско 

известување на теми поврзани со 

родовите прашања 
 

Прирачник за родово сензитивно известување во 

медиумите го подготвија авторките д-р Марина 

Тунева и Ана Аврамоска Нушкова. Овој прирачник е 

редок тип на материјал кај нас, но и пошироко и 

веруваме дека ќе наиде на широка примена од 

медиумските професионалци. Истиот ќе им 

послужи на сите оние кои работат во областа на 

родово базираното насилство и семејното 

насилство, а секојдневно се во комуникација со, 

медиумите кои пишуваат и споделуваат 

информации поврзани со овие теми.  

Целта на овој Прирачник е, пред сè, да им помогне 

на медиумите во нивните заложби за 

професионално известување на родово сензитивен 

начин, а со тоа и во посветување внимание на 

проблемот со родово базираното насилство. Освен 

тоа, запознавајќи ги медиумите со соодветната 

терминологија, како и надлежните институции кои се 

задолжени да постапуваат, на законски и соодветен начин,   

Прирачникот ќе им овозможи да стекнат сеопфатни познавања за случаите за коишто ќе 

известуваат и од која институција можат да ја Прирачникот може да се најде на следниот 

линк. 

 

 

 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/ZA-WEB-A4-MKD.pdf


 

Втора анализа на случаи на 

фемициди – убиства на жени во Р. 

Северна Македонија (2017-2020) 
 

Фемицидите, односно убиствата на жени и девојчиња, се една од главните причини за 

прерана смртност на жените на глобално ниво и претставуваат најекстремна форма на 

насилство врз жени. Фемицидите се глобален проблем, кој е препознаен од меѓународната 

заедница уште пред 25 години.  

Како најекстремна форма на насилство, 

фемицидите претставуваат закана за безбедноста 

на жените низ целиот свет. Иако се јавуваат во 

различни контексти, како последица на интимно 

партнерско и семејно насилство, сексуално 

насилство, вооружен конфликт или заради т.н. 

зачувување на честа на семејството („убиства во име 

на честа“), сепак главните причини се нееднаквата 

распределба на моќ помеѓу мажите и жените и 

длабоко вкоренетите патријархални вредности, дури 

и во развиените земји.  

Целта на оваа анализа е да ја покаже состојбата со 

убиства на жени и девојки во Република Северна 

Македонија во периодот од 2017 до 2020 година, а е 

продолжување на првата Анализа на случаи на 

фемициди – убиства на жени во Република 

Македонија спроведена од Националната мрежа 

против насилство врз жени и семејно насилство, со 

техничка и финансиска поддршка од Програмата за 

развој на Обединетите нации (УНДП).  

Наодите добиени од анализата ќе бидат искористени за развивање препораки за 

унапредување на системот на превенција и заштита на жените жртви на родово базирано и 

семејно насилство, што ќе придонесе и за превенирање на случување фемициди како 

последица од долгогодишна изложеност на интимно партнерско и семејно насилство. 

Анализата на случаи на фемициди – Убиства на жени во Република Северна Македонија за 

периодот од 2017 – 2020 година може да ја најдете тука.  

 

 

 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2013/11/Femicidi-mk.final_.pdf
http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2013/11/Femicidi-mk.final_.pdf
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Femicid_14_MK.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Одржан петтиот Марш за женски права. 

Активистките потсетија – Држава што не 

постапува е држава што силува 
 

Стотици активистки и активисти, по повод Меѓународниот ден на жената, се собраа пред 

Министерството за внатрешни работи (МВР), означувајќи го почетокот на петтиот Марш за 

женски права, организиран од Платформата за родова еднаквост. Скандирајќи „Држава 

што не постапува е држава што силува“, активистките изразија поддршка на сите жртви на 

родово базирано насилство и потсетија дека нема да застанат сè додека институциите не 

се вклучат активно во разрешување на случаите и санкционирање на виновниците одговорни 

за родово базирано насилство. 

„Виновни се за соучество во злосторство, сите кои 

имаат моќ, одговорност и ресурси  да 

обезбедат достоинство, правда, безбедност и 

заштита на личната сигурност и животот на 

жените и девојките, а не го прават тоа; Сите, кои 

се овластени да ги откриваат, спречат, гонат и 

затворат насилниците, а не го прават тоа; Сите 

кои се должни и платени да обезбедат услуги и 

поддршка на жртвите да ја преземат контролата 

врз сопствените животи, а не го прават тоа; Сите 

кои помогнале во опстојување на криминалот и 

предизвикале штета, свесно или несвесно, со 

сторување или не сторување, а не смееле да го 

прават тоа“ изјави Марија Савовска од Акција Здруженска и Платформата за родова 

еднаквост, во говорот кој го означи почетокот на маршот.  

Од Платформата за родова еднаквост побараа неодложно постапување од МВР и Јавното 

обвинителство по сите конкретни барања кои и овој пат ги повторија: 

 

Јавното обвинителство неодложно и темелно да го расчисти случајот „Јавна соба“, кој 

претставува кривично дело во кое огромен број жени се жртви на родово засновано 

насилство. Кривичен прогон на администраторите на групите, како и сите членови кои 

праќале и сѐ уште праќаат фотографии и објавуваат лични податоци на девојки и жени. 

Сексуалното вознемирување преку интернет посебно да се регулира и во Кривичниот 

законик.  Професионално постапување, помош и поддршка на жртвите на родово 

засновано насилство од страна на сите надлежни институции.  

 

По обраќањето на активистките, присутните продолжија по рутата до Паркот Жена Борец, 

каде со завршни обраќања и краток перформанс за покревање на свеста за родово 

базираното насилство беше означен крајот на овогодинешниот марш за женски права. 

Маршот е кулминација на неколку неделните реакции на Платформата за родова 

еднаквост во насока на бавната реакција на институциите во поглед на случаите на родово 

базирано насилство за што им дадоа рок на институциите да реагираат до 8 март. 



 

Модули за зголемување на 

медиумската писменост за родово 

базирано насилство и насилство врз 

жените и девојките 

 

Медиумите играат важна улога во превенцијата и заштитата од родово-базирано и семејно 

насилство, и нивната улога е јасно предвидена во Истанбулската конвенција, Националниот 

акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција (2018 -2023), како и Законот 

за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. При креирањето и 

емитувањето информативни и едукативни програми, медиумите треба да водат сметка за 

подигање на свеста кај општата јавност за сите форми на родово-базирано насилство и 

семејно насилство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите 

за родовите улоги и самостојно или преку професионалните здруженија на новинари и 

медиумските работници, и да  воспоставуваат соработка со здруженијата за јакнење на 

своите капацитети за професионално известување за прашањата поврзани со родово-

базирано и семејно насилство. 

Во партнерство со ХОПС – Опции за здрав живот – Скопје и Коалиција „Маргини“, 

изработивме Модули за зголемување на медиумската писменост за родово базирано 

насилство и насилство врз жените и девојките, чија главна цел е надградување на 

вештините и знаењата на различни видови медиумски професионалци (новинари, 

репортери,  истражувачки новинар, уредници, лица од менаџментот итн.).  

 

Имено, документот содржи 3 модули и тоа: 

Модул 1 – Родово базираното насилство и 

маргинализираните групи на жени, авторки д-р 

Ирена Цветковиќ и м-р Наташа Бошкова 

Модул 2 – Постојната национална легислатива и 

системот на заштита на жени и девојки жртви на 

родово базирано насилство и семејно насилство, 

авторка м-р Маја Балшиќевска 

Модул 3 – Известување за родово базираното 

насилство, авторка д-р Марина Тунева 

 

Документот е достапен на македонски јазик на овој 

линк. 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/Moduli-za-mediumska-pismenost-UN-vimen-final.pdf


 

Обуки за медиумски професионалци 

за родово сензитивно известување, 

со аспекти на родово базирано 

насилство (РБН) 
 

Во месец март започнавме со организирање и спроведување на  обуки за надградување 

на знаењата и вештините на медиумските работници во областа на родово базираното 

насилство и насилството врз жени и девојки.  

Обуките по својот концепт се уникатни и се реализираат согласно претходно создадени 

специјализирани Модули за оваа намена, а ги опфаќаат областите: Родово базирано 

насилство и маргинализирани групи на жени, Национална легислатива и систем на заштита 

и Техники на известување за родово базираното насилство.  

Истите се реализираа во времетраење 

од три дена и за секој ден беше 

предвидена посебна област за 

надградување на знаењата на 

учесниците.  

Обуките се спроведуваа преку онлајн 

платформата ЗООМ, а беа вклучени 

медиумски работници на национално 

ниво.  

На обуките покрај медиумски 

професионалци од сите видови на 

медиуми (онлајн, телевизии, печатени), 

поканети беа и претставници од 

граѓанските организации кои работат во 

комуникации, лица кои работат во областа на родово базирано насилство и родова 

еднаквост од јавни институции, студенти на новинарство, фриленс новинари. 

 

 

 



 

Што е реинтеграција и како се 

применува – кампања на социјални 

медиуми 
 

Во текот на Април и Мај 2021г. Националната мрежа спроведе кампања на социјални 

медиуми чија цел е информирање и промоција на реинтеграција и рехабилитација на 

жени жртви на родово базирано и семејно насилство во Северна Македонија. Кампањата 

беше спроведена преку дигитални банери со информации за тоа што е реинтеграција и 

рехабилитација, како и наоди од Базичната студија за задоволството на жени жртви на 

насилство како кориснички на услугите во Центрите за социјална работа во однос на тоа 

колку и како се применува реинтеграција во директната работа со жени жртви на насилство. 

Кампањата ја сочинуваа интервјуа за медиуми и  3 сетови на електронски банери: 

1. Што е реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на насилство? 

  

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Bazichna-studija-za-zadovolstvoto-na-zheni-zhrtvi-na-nasilstvo-kako-korisnichki-na-uslugi-na-TSentrite-za-sotsijalna-rabota-1.pdf
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Bazichna-studija-za-zadovolstvoto-na-zheni-zhrtvi-na-nasilstvo-kako-korisnichki-na-uslugi-na-TSentrite-za-sotsijalna-rabota-1.pdf


 

2. Клучни наоди од базичната студија за задоволството на жени жртви на 

насилство кои користеле услуги во Центрите за социјална работа: 

 

 

3. Заклучоци од базичната студија за задоволството на жени жртви на насилство 

кои користеле услуги во Центрите за социјална работа 

 

 

 

 

 



 

Стории на медиумските 

професионалци кои учествуваа на 

обуките за медиумско известување 

на теми поврзани со родовите 

прашања 
 

Медиумите играат клучна улога во начинот на кој се портретира родово базираното 

насилство. Јазикот, терминологијата и контекстот преку кој се пренесуваат детали во однос 

на родово базираното насилство ги детерминираат јавните наративи околу насилството, но 

уште поважно влијаат врз жртвите: охрабрувачки или обесхрабрувачки. Вкупно 15 стории кои 

медиумските професионалци – учесници на обуките ги предложија како теми за пишување, 

беа избрани од страна на обучувачите. Подготовката на сториите се одвиваше во блиска 

соработка помеѓу обучувачите и медиумските работници. Опфатени теми со сториите беа:  

(Линкови од објавените стории на медиумите) 

• Државата не покажа сериозност во имплементација на Истанбулската конвенција. 

• Локалниот менталитет „им тежи“ на жените жртви на психолошко насилство 

• Насилството врз жените преку социјалните медиуми е невидливо за системот и 

институциите  

• Секоја трета жена е жртва на насилство, но за голем број од насилниците нема 

кривична санкција 

• Жените во фудбалот освен со конкуренцијата се борат со стереотипите и стигмата од 

опкружувањето 

• НЕ треба да значи НЕ! – „Нетипичните“ жртви на силување во Македонија не можат да го 

пријават и да го докажат делото 

 

 

 

 

 

 

https://mia.mk/drzhavata-ne-pokazha-serioznost-vo-implementaci-a-na-istanbulskata-konvenci-a-osobeno-vo-uslovi-na-kriza/?fbclid=IwAR1OYfIpMdTYW4T9M1ZHi-1lW_n2n8_yg_FpSf7R5Jc8K16dfDEaEU5Dxj4
https://www.mkd.mk/makedonija/lokalniot-metalitet-im-tezhi-na-zhenite-zhrtvi-na-psiholoshko-nasilstvo?fbclid=IwAR0eTAJJazsvrfzSj0Ioli8BKKGkgUXxkeG8pp_-cLADsfGCe0lMQafR8sc
https://www.slobodenpecat.mk/nasilstvoto-vrz-zhenite-preku-soczijalnite-mediumi-e-nevidlivo-za-sistemot-i-institucziite/?fbclid=IwAR2W9tJgLbmB53evrXlWObgaK7T0SFp90X9s1MO-ddLe4wK9S5NwOfEL_6I
https://www.slobodenpecat.mk/nasilstvoto-vrz-zhenite-preku-soczijalnite-mediumi-e-nevidlivo-za-sistemot-i-institucziite/?fbclid=IwAR2W9tJgLbmB53evrXlWObgaK7T0SFp90X9s1MO-ddLe4wK9S5NwOfEL_6I
https://www.radiomof.mk/stav-sekoja-treta-zhena-e-zhrtva-na-nasilstvo-no-za-golem-broj-od-nasilnicite-nema-krivichna-sankcija/?fbclid=IwAR0M-QanaPlIF2-d4EGqy4fX1muapsP-_-pNk5GximOdaLaNmNKfiRIp03w
https://www.radiomof.mk/stav-sekoja-treta-zhena-e-zhrtva-na-nasilstvo-no-za-golem-broj-od-nasilnicite-nema-krivichna-sankcija/?fbclid=IwAR0M-QanaPlIF2-d4EGqy4fX1muapsP-_-pNk5GximOdaLaNmNKfiRIp03w
https://mia.mk/zhenite-vo-fudbalot-osven-so-konkurenci-ata-se-borat-i-so-stereotipite-i-stigmata-od-opkruzhuva-eto/?fbclid=IwAR12lO_fDu4rDI4OiyC6ef-trgRDwSv_S1GcIbn2Urx5kPQWf_3nG4LsVzQ
https://mia.mk/zhenite-vo-fudbalot-osven-so-konkurenci-ata-se-borat-i-so-stereotipite-i-stigmata-od-opkruzhuva-eto/?fbclid=IwAR12lO_fDu4rDI4OiyC6ef-trgRDwSv_S1GcIbn2Urx5kPQWf_3nG4LsVzQ
https://meduza.mk/fem-101/ne-treba-da-znachi-ne-netipichnite-zhrtvi-na-siluva%d1%9ae-vo-makedoni%d1%98a-ne-mozhat-da-go-pri%d1%98avat-i-da-go-dokazhat-deloto/
https://meduza.mk/fem-101/ne-treba-da-znachi-ne-netipichnite-zhrtvi-na-siluva%d1%9ae-vo-makedoni%d1%98a-ne-mozhat-da-go-pri%d1%98avat-i-da-go-dokazhat-deloto/


 

Професионалците од 18 Центри за 

социјална работа стекнаа знаења за 

реинтеграција на жени жртви на 

насилство 
 

Во периодот од Септември до Декември 2021г. тимот на Националната мрежа спроведе 6 

регионални обуки за професионалци од Центрите за социјална работа на тема: 

Реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на родово базирано и семејно насилство. 

На сите 6 обуки беа обучени вкупно 78 професионалци од 18 Центри за социјална работа 

од следниве градови: Скопје, Тетово, Гостивар, Свети Николе, Кочани, Крушево, Македонски 

Брод, Струга, Струмица, Штип, Неготино, Радовиш, Делчево, Гевгелија, Прилеп, Битола, 

Кавадарци и Велес. Вкупно имаше 68 жени учеснички и 10 мажи учесници. Дополнително, на 

обуките учествуваа и 10 претставници на Заводот за социјални дејности. 

Професионалците кои директно работат со родово 

базирано и семејно насилство имаа можност да стекнат 

знаења и вештини за нивните надлежности и постапување 

во процесот на реинтеграција и рехабилитација, 

формите на насилство врз жени, како и законската 

рамка и граѓанскиот дел на системот на заштита на жени 

и деца жртви на насилство. Дополнително, сите учесници 

поминаа неколку практични вежби за постапување во 

конкретни постоечки случаи на насилство и примена на 

реинтеграција во нивната работа. Обуките се спроведоа 

по следниов распоред: 

1. 20-22 Септември 2021 во Скопје: ЈУМЦСР Скопје, ЈУМЦСР Тетово, ЈУМЦСР Гостивар и 

ЈУМЦСР Свети Николе; 

2. 04-06 Октомври во Битола: ЈУМЦСР Скопје, ЈУЦСР Крушево, ЈУЦСР Македонски Брод и 

ЈУМЦСР Струга; 

3. 12-14 Октомври 2021г во Струмица: ЈУМЦСР Скопје, 

ЈУМЦСР Струмица, ЈУЦСР Неготино, ЈУМЦСР 

Радовиш и ЈУМЦСР Гевгелија; 

4. 15-17 Ноември 2021г во Велес: ЈУМЦСР Скопје, 

ЈУМЦСР Штип, ЈУМЦСР Велес, и ЈУМЦСР Кочани;  

5. 22-24 Ноември 2021г во Велес: ЈУМЦСР Скопје, 

ЈУМЦСР Прилеп, ЈУМЦСР Кавадарци и ЈУМЦСР 

Велес; 

6. 13-15 Декември 2021г во Велес: ЈУМЦСР Скопје, 

ЈУЦСР Делчево, ЈУМЦСР Кавадарци и ЈУМЦСР 

Битола. 

Обуките се спроведоа во партнерска соработка со Заводот за социјални дејности и 

согласност од Министерството за труд и социјална политика.  

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/obuki.jpg
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/obuka-2.jpg


 

Панел дискусија по повод 

одбележување на „Меѓународен ден 

за борба против насилство врз 

жените“ 

 

На 29 ноември во просториите на општина Кавадарци – собраниска сала се одржа панел 

дискусија по повод 25 ти ноември Меѓународен ден за борба против насилство врз жените и 

девојчињата во организација на Здружението за родова еднаквост „Визија“ Кавадарци (ЗРЕ 

Визија). На настанот присуствуваа претставници од општината, претставници од центрите за 

социјална работа, полиција, подрачната единици на Министерството за правда и 

претставници од здруженијата на граѓани. 

 

Панелот го отвори Јоана Коцева, почесна Претседателка на ЗРЕ Визија Кавадарци. Како 

панелисти беа поканети и говореа: Ана Аврамовска – Нушкова,  претставничка од 

Националната Мрежа која говореше за обврските на Државата кои произлегуваат од 

Истанбулската Конвенција како и принципот на должно внимание при постапување на 

институциите кога има случај на родово базирано насилство врз жени и семејно насилство. 

Понатаму, адвокатката Билјана Ташева говореше за новините кои се предвидени во новиот 

Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, а 

пратеничката Даниела Колева од Собранието на Република Северна Македонија даде 

сеопфатен осврт за процесот на донесување на новиот закон за родова еднаквост. По 

завршување на обраќањата на панелистите, се разви дискусија во присутните ги споделија 

своите размислувања и искуства на оваа тема. 

 

 



 

Панел дискусија на тема „Стоп на 

насилството врз жените СЕГА” 
 

На 30 ноември, во хотел ,,Интернационал” во општина Велес, се одржа панел дискусија 

организирана од Организација на жени на општина Велес и Националната мрежа против 

насилство врз жени и семејно насилство. Поканети беа претставници на Советот на 

општината, претставници на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените, 

претставници од општина Градско, како и  претставници од центарот за социјална работа, 

СВР Велес, подрачната канцеларија на Министерството за правда, и претставници од 

средните училишта Коле Неделковски и Димитрија Чуповски.  

Фокусот на дискусијата беше на стандардите и нормативите кои ги налага Истанбулската 

Конвенција во насока на подобри услуги за помош и поддршка на жените жртви на родово 

базирано и семејно насилство. Дополнително се разговараше за моменталната состојба 

со специјализираните сервиси, односно како да се унапреди пристапноста и 

обезбедување на квалитетна, соодветна и навремена помош и поддршка на сите оние на 

кои им е потребна, независно дали живеат во Велес или во околните општини во Вардарскиот 

плански регион. 

На панелот беа споделени и  законските обврски кои единиците на локалната самоуправа 

ги имаат во согласност со новиот Законот за спречување и заштита од насилство врз жените 

и семејно насилство кој стапи на сила во Мај, 2021 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Локалните женски организации 

застапуваат за воспоставување на 

сервиси за реинтеграција на жени 

жртви на семејно насилство 
 

Во текот на 2021г., како и во изминатите 2 години, Националната мрежа против насилство врз 

жени и семејно насилство заедно со 6 женски граѓански организации од регионот, 

продолжува интензивно да работи на воспоставување на услуги за реинтеграција на жени 

жртви на насилство и семејно насилство на локално ниво. 

Во рамките на проектот „Институционализирање на квалитетни услуги за рехабилитација и 

интеграција на жртви од насилство“ финансиран 

од Австриската агенција за развој (АДА), 

Мрежата оваа година, преку процес на 

субгрантирање обезбеди поддршка за 8 

локални женски организации: Семпер Битола, 

ЖГИ Клеа, Организација на жени на Општина 

Велес, Организација на жени на општина Свети 

Николе, Женска Акција Радовиш, Скај Плус 

Струмица, Визија Кавадарци и Кортекс Тетово. 

Овие организации работат во Битола, Прилеп, 

Велес, Свети Николе, Радовиш, Струмица, 

Кавадарци и Тетово. 

Реинтеграцијата и рехабилитацијата на жените 

кои преживеале насилство и ја напуштиле 

насилната средина е клучен процес за нивно 

целосно јакнење и независност, невраќање кај насилникот или повторно влегување во 

насилна врска поради економска зависност. Со воспоставување на локални услуги за 

реинтеграција се спречува идното насилство врз жени и деца, а тие излегуваат од улогата на 

жртва и стануваат активни чинители во сите општествени процеси. Услугите за реинтеграција 

опфаќаат безбедно поддржано домување, долготрајна финансиска поддршка, економско 

јакнење и кариерно советување, психосоцијално советување и третман, како и 

унапредување на образованието и стекнување нови вештини. Клучната улога на 

реинтеграцијата ја потврдува и новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жени 

и семејно насилство во Член 99, кој предвидува креирање на Програма за реинтеграција на 

жени жртви на насилство и семејно насилство. 

На 01 февруари 2021г. тимот на Националната мрежа го одржа работен состанок со 8 

локални женски граѓански организации кои ќе работат на застапување за воспоставување 

на услуги за реинтеграција на жени жртви на семејно насилство во 8 градови во Северна 

Македонија. На состанокот беа договорени првите активности кои ќе се спроведуваат 

локално во секој град, но и следните чекори во наредниот период од половина година. Беше 

договорена и заедничката соработка на организациите субгрантисти меѓусебно, но и со 

Извршната канцеларија на Мрежата. Беа изготвени планови за работа со временска рамка 

и индикатори на успешност.  



 

Обука на тема „Јакнење на 

капацитетите на женските граѓански 

организации за застапување на 

локално ниво„ 
 

Со цел добивање на конкретни информации за потребите на локалните женски 

организации, спроведовме проценка на постоечките капацитети на локалните женски 

организации која што ги опфати просторните, техничките и човечките капацитети, како и 

капацитети за финансиско и целокупно водење на проекти.  Дополнително, процената ги 

вклучи и вештините и знаењата за застапување, како и обезбедување услуги за поддршка на 

жени и деца жртви на насилство од страна на локалните женски организации односно 

специфичните потреби на организациите за воспоставување и раководење со 

специјализирани услуги за жени жртви на насилство и нивните деца, како и процена на 

нивното познавање на стандардите за специјализирани услуги. 

 

Врз основа на направената проценка, 

а со цел зајакнување на 

организациските капацитети, 

стратешко планирање активности и 

обезбедување на финансиски 

средства, како и  подобрување на  

вештините за застапување преку 

спроведување заеднички акции за 

застапување и учење на позитивните 

аспекти на застапувањето засновано 

на аргументи, беше одржана првата 

тродневна обука од 27до 29 

септември, 2021 година во хотел 

Бистра Маврово на тема „Јакнење на 

капацитетите на женските граѓански 

организации за застапување на 

локално ниво“. На обуката беа поканети и учествуваа претставнички од женски граѓански 

организации – членки на Националната мрежа, како и претставнички од женски организации 

кои не се членки на мрежата. Опфатени беа теми од основи на застапувањето, видови и 

концепти на застапувањето, чекори во процесот на застапување, а како продукт беа 

изработени планови за застапување на локално ниво согласно поставените цели од страна 

на учесничките.    

 

 

 



 

Работна средба со организации суб-

грантисти – Реинтеграција и 

рехабилитација на жени жртви на 

локално ниво 
 

Во рамките на процесот на субгрантирање на 

локални женски организации, на 16, 17 и 18 Јули 

2021г. ја одржавме втората работна средба со 

претставнички од 8те суб-грантисти кои работат 

локално на терен во Битола, Прилеп, Тетово, Св. 

Николе, Велес, Радовиш, Струмица и Кавадарци. 

На средбата учествуваа сите 8 организации: 

Семпер, Клеа, Кортекс, Организација на жени на 

СВ. Николе, Организација на жени на Велес, 

Женска Акција, Скај Плус и Визија, кои ги 

презентираа сработените активности и 

постигнати резултати за изминатите 6 месеци од нивните проекти. 

 

Сите 8 организации спроведоа локална Процена на потребите на 

жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната 

средина, по што согласно наодите од процената  подготвија 

препораки за воспоставување на услуги за реинтеграција на 

локално ниво. На работната средба ги дискутиравме наодите, 

препораките и заклучоците од спроведените локални анализи на 

потребите на жени жртви на насилство за процесот на 

реинтеграција. Согласно препораките и заклучоците, изработивме 

и планови за застапување и ги утврдивме чекорите за следните 6 

месеци. Сите 8 организации суб-грантисти се подготвија за локално 

застапување за воспоставување на локални услуги за реинтеграција 

и рехабилитација на жени жртви на насилство. 
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Субгрантирање на граѓански 

организации преку Програмата за 

финансиска поддршка на женски 

организации, женски неформални 

групи и иницијативи и индивидуалки 
 

Недоволните податоци за состојбата со насилство врз 

жени жртви на родово базирано насилство и семејно 

насилство, пристапот  до специјализирани сервиси 

за помош и поддршка, како и недоволната свесност 

кај локалните власти за потребата и бенефитите од 

воспоставување на специјализирани сервиси на 

локално ниво укажува на неопходна потреба за 

реализирање на  активности кои ќе придонесат за 

зголемување на свесноста кај локалните власти и 

креирање на политики на локално ниво за помош и 

поддршка на жените жртви на семејно насилство на 

локално ниво.  

Преку процес на субгрантирање преку Програмата 

за финансиска поддршка на женски организации, 

женски неформални групи и иницијативи и 

индивидуалки, Националната мрежа против 

насилство врз жени и семејно насилство заедно со 5 

локални женски граѓански организации: НВО Семпер 

Битола, Организација на жени на Општина Велес, 

Здружение за родова еднаквост Визија Кавадарци, Национален ромски центар Куманово и 

Кортекс Тетово започна  интензивно да работи на воспоставување на ефикасна правна 

рамка и систем за поддршка за заштита на жените и девојките од сите форми на родово 

базирано насилство.  

Активностите кои ќе се спроведуваат локално во 5 градови – Битола, Велес, Кавадарци, 

Куманово и Тетово, опфаќаат идентификација на предизвиците со кои се соочуваат жените 

жртви на насилство во пристапот до  специјализирани услуги за помош и поддршка на 

локално ниво, креирање препораки согласно наодите од спроведените анализи,  подготовка 

на алатки за застапување, како и отпочнување на процесот на застапување пред релевантни 

чинители на локално ниво за креирање на предуслови за воспоставување на одржливи 

специјализирани услуги за жени жртви на родово базирано и семејно насилство. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обука за давателки на услуги за 

поддршка на жени и деца жртви на 

насилство во советувалишен центар 
 

Во рамките на проектот „Советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано 

и семејно насилство“ се одржа првата обука за давателки на услуги кои ќе пружаат 

директни услуги на жени и деца жртви на насилство во специјализирани советувалишни 

центри. Имено, учесничките на обуката се ангажирани како давателки на услуги во 

советувалишните центри во Скопје и Тетово кои ќе бидат воспоставени во рамките на овој 

проект. 

Обуката се одржа на 05, 06и 07ми Ноември 2021г. во Х. Скардус, попова Шапка, каде беа 

обучени 10 давателки на услуги од различни профили кои го сочинуваат тимот на 

советувалиштето: социјални работнички, правни советнички, психолози и психотерапевтки. 

Обучувачки беа Деспина Стојановска и Андромахи Наумовска кои го пренесоа своето 

знаење и искуство од долгогодишната работа со жени и деца жртви на насилство. 

Учесничките имаа можности да се запознаат со концептот на советувалишен центар и 

раководење со вакво советувалиште, како и пристапот во директна работа со жени и деца 

жртви, сензитивност во комуникација со оваа ранлива категорија, видови на насилство и круг 

на насилство, кризна интервенција и советување, како и трауми и работа на надминување 

на трауми по преживеаното насилство. 
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Обука на тема “Легислатива, 

постапување на институции, 

стандарди за специјализирани 

сервиси и пристап во работа со 

жени жртви на насилство“ 
 

Од 1 до 3 декември во хотел Бистра се одржа втората тродневна обука на тема 

“Легислатива, постапување на институции, стандарди за специјализирани сервиси и 

пристап во работа со жени жртви на семејно насилство“.  На обуката учествуваа 16 

претставнички од женски граѓански организации. Се зборуваше за новиот Законот за 

спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, што превидува во однос 

на постапување на институциите при пријава на родово базирано и семејно насилство, 

каква заштита треба да се обезбеди за жртвите, како и за одговорностите на секоја од 

релевантните институции. Учесничките се запознаа и со стандардите за воспоставување и 

раководење со специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви. Исто 

така, учесничките ги унапредија и своите вештини за директна работа со жени жртви на 

семејно насилство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отворени два Женски центри за 

поддршка во Скопје и Тетово 
 

По долгогодишните напори и застапување за воспоставување на нови специјализирани 

услуги за жени жртви на родово базирано и семејно насилство, во Декември 2021г., 

Националната мрежа официјално ги отвори двата Женски центри за поддршка, еден во 

Скопје и еден во Тетово. Центрите се отворени со финансиска поддршка на Балканскиот 

фонд за демократија и Кралската амбасада на Норвешка во Белград, како и Словачката 

амбасада во Скопје. 

 

На отворањето на Женскиот центар за 

поддршка во Скопје присуствуваше и 

Градоначалничката на Град Скопје, 

Данела Арсовска, која ја истакна 

заложбата на Град Скопје за 

понатамошна поддршка и одржливост на 

центарот. Дополнително  беа присутни и 

претставнички на донаторите, односно 

Тијана Књежевиќ од Балканскиот фонд за 

демократија и Жанета Маркушова, 

сопругата на словачкиот амбасадор во 

Северна Македонија. 

 

Отворањето на Женскиот центар за поддршка во Тетово беше проследено со панел 

дискусија во општинската сала при Општина Тетово на која присуствуваа градоначалникот 

Биљал Касами како и Дарко Обадиќ, Директор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 

работа Тетово, како и претставнички на НВО Кортекс – Тетово. 

Овие центри се специјализирани советувалишта за жени и деца кои се справуваат со 

родово базирано и семејно насилство, и обезбедуваат бесплатни и доверливи услуги за 

помош и поддршка. Жените кои ќе побараат помош или ќе бидат упатени во Женските 

центри, добиваат целосна помош и поддршка за справување со насилството, без разлика 

дали насилството се случува во моментот, или пак се случило во минатото но оставило 

последици и предизвици со кои жената и нејзините деца тековно се соочуваат. Поддршката 

опфаќа советување за остварување социјални права, психолошко советување и 

психотерапија, која може да биде индивидуална и/или групна, правна помош и поддршка, 

упатување и придружување до институции и други организации, како и кариерно советување 

и менторска поддршка при економско јакнење. Услугите ги обезбедува тим од социјална 

работничка, правна советничка, психолог/ психотерапевтка и кариерна советничка. 

 

Повеќе информации за услугите кои може да се добијат во Женските центри се достапни 

на овој линк. 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/nashi-uslugi/
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/otvaranjesovetuvalista.jpg


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препораки за справување со 

насилство врз жени и семејно 

насилство во Западен Балкан во 

време на пандемија 
 

Најголемиот дел од Владите во Западен Балкан прогласија вонредна состојба во своите 

држави кратко откако беше прогласена пандемија на КОВИД-19, на 11 март 2020. Беа 

воведени превентивни мерки за ограничување на движење, полициски час и целосно 

карантински денови, како и  мерки за заштита и поддршка на сите граѓани, вклучувајќи ги и 

ранливите категории.  

За жал, некои ранливи категории, како што се жените жртви на насилство, беа комплетно 

исклучени од мерките и препораките, заедно со нивните деца, кои исто така се и беа под 

ризик од насилство.  

 

Документот опфаќа преглед на 

акциите и чекорите за заштита на 

жените и децата жртви преземени од 

Владите и надлежните институции, 

активности спроведени од женските 

граѓански организации за поддршка и 

заштита на жените и децата жртви на 

семејно насилство во време на КОВИД 

пандемијата, како и препораки за 

посткризни мерки и следни чекори кои 

треба да се преземат од страна на 

Владите.  

 

 

Во подготовка на овој документ беа вклучени 7 организации од Западен Балкан: Автономен 

Женски Центар (Србија), Косовска Женска Мрежа (Косово), Фондација Обединети Жени ( 

БиХ), Центар за женски права (Црна Гора), Албанска мрежа против насилство врз жени, 

Алијанса за родова перспектива (Албанија) и Националната мрежа против насилство врз 

жени и семејно насилство (Северна Македонија).  

 

Целосниот документ е достапен тука. 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/09/Spravuvane-so-nasilstvo-vrz-zheni-i-semejno-nasiltvo-za-vreme-na-KOVID-19.pdf


 

Ветувачки практики на 

воспоставување и обезбедување 

специјализирани услуги на поддршка 

за жени жртви на сексуално 

насилство 
 

Предлог политиката има за цел да им послужи на националните креатори на политики и 

женските граѓански организации во Западен Балкан и Турција како алатка за учење при 

воспоставување и обезбедување услуги за поддршка на жените и децата жртви на 

сексуално насилство, кое може да се инкорпорира и во националната рамка за 

обезбедување услуги. 

 

Со цел да се надминат идентификуваните недостатоци во 

регионот кои се однесуваат на обезбедување 

специјализирани услуги за поддршка на жртвите на сексуално 

насилство, предлог политиката става акцент на ветувачките 

практики што постојат и се спроведувани од женските 

граѓански организации и другите засегнати страни.  Понатаму, 

во документот се проценува потребата за специјализирана 

поддршка на жртвите на сексуално насилство, проширувајќи 

ги принципите, концептите и образложението кои лежат во 

основата на моделот за кризна интервенција при силување, 

делумно потпирајќи се на искуството и стандардите развиени 

во Ирска. 

 

 

Документот е развиен со помош на две меѓународни експертки, Билјана Бранковиќ, 

консултант на Меѓународниот совет на Европа и група на експерти за акција против 

насилството врз жените и семејното насилство (GREVIO) Србија и Клиона Саидлеар, 

директорка на мрежата за поддршка на жртви на  силување (Rape Crisis Network Ireland). 

Во неговата подготовка учествуваа 7 женски организации од Албанија, Косово, Турција, 

Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Северна Македонија, партнерски 

организации на Европската мрежа против насилство (WAVE).  

 

Предлог политиката може да се прочита на македонски јазик на следниов линк.  

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/07/WAVE_CSSP_PP_MAC220502_web.pdf


 

 

Европска Унија и Западен Балкан- 

недела за застапување 
 

Од 09.11 до 19.11.2021 се одржа Недела за застапување, на која женските организации од 

Западен Балкан ги презентираат предизвиците со кои се соочуваат во своето работење и 

зборуваат за состојбата со родовата еднаквост и родово базираното насилство во своите 

земји. Повеќе од  20 претставнички од женски организации од 6 земји во Западен Балкан 

(Северна Македонија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија) земаа 

учество на овогодинешната Недела на застапување. 

 

Земајќи ги во предвид статистиките, 

анализите и извештаите за состојбата 

со жените и девојчињата жртви на 

родово базирано и семејно 

насилство, како и наодите од 

извештајот за напредокот на 

Република Северна Македонија во 

спроведувањето на активностите 

предвидени во Националниот 

Акциски План за имплементација на 

Истанбулската Конвенција, 

претставнички од Националната 

Мрежа против насилство врз жените и 

семејно насилство застапуваа пред европратеници, известувачи за ЕУ, како и пред други 

релевантни чинители чија работа придонесува за подобрување на правата на жените и на 

родовата рамноправност во процесите на пристапување во ЕУ. Една од организираните 

работи средби беше со Евиола Прифти и Виктор Тилеа кои работат во Генералниот 

директорат за соседство и преговори за проширување, и се надлежни за следење на 

состојбата во Република Северна Македонија. На средбата беше презентирана состојбата 

во државата во однос на различните аспекти поврзани со родова еднаквост, правата на 

жените и родово базирано насилство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Советувалиште за жени и деца жртви 

на родово базирано и семејно 

насилство  

Во рамките на Советувалиштето во текот на 2021 година, вкупно биле обезбедени 925 услуги 

за 125 жени и 12 деца жртви на родово базирано и семејно насилство.  

Од обезбедените услуги, 531 услуга била дадена од социјалните работнички кои вклучуваат: 

советување за остварување на социјални права, упатување, придружба и застапување пред 

релевантни институции и други граѓански организации. 280 услуги се обезбедени од 

психолог/ психотерапевтка, кои биле во форма на индивидуално и групно советување. Во 

однос на правната помош и поддршка, правната советничка обезбедила 62 услуги кои 

вклучуваат правно информирање, упатување до друга институција и писмени поднесоци. 

Дополнително, обезбедени се 14 адвокатски застапувања во надлежните судови. 

Во текот на 2021 се обезбедуваше и услугата кариерно советување, каде кариерната 

советничка обезбедила 38 услуги на 11 жени кориснички. 

Најмногу било пријавувано психичкото и физичкото 

насилство, каде секоја од корисничките изјавила дека се 

справува и со физичко и со психичко насилство. Кај 31 

корисничка, дополнително е идентификувано и економско 

насилство, а кај 25 кориснички и демнење. 4 кориснички 

биле жртви на силување во брак, 1 од сексуално насилство 

од познат сторител, и 1 на сексуално вознемирување. 3 

кориснички пријавиле обид за убиство до страна на 

сторителот на насилството. 

Според демографските податоци 115 (92%) кориснички 

биле од урбана средина, а останатите 9 од рурални 

средини. Според возраста најголем број биле жени на 

возраст од 33 до 47 години, односно 77 жени или 62% од 

вкупниот број кориснички. Најголемиот број биле 

Македонки односно 101 корисничка или 80%, додека 

останатите биле 9 Албанки (7%), 7 Ромки (6%), 2 Бошњачки, 

1 Србинка и 1 Турчинка.   

Во текот на 2021г. многу мал бил бројот на кориснички кои се упатени од релевантните 

институции. Имено, Центрите за социјална работа упатиле само 4 кориснички, 2 биле 

упатени од здравствен установа и само 1 корисничка е упатено од полицијата. 15 кориснички 

биле упатени од друга граѓанска организација, а повеќето (43) биле препратени од 

пријателки, соработници или други кориснички. Најголемиот број или 58 кориснички, 

самостојно се обратиле за помош во Советувалиштето, за кое добиле информација од 

Фејсбук страницата. Во првата половина на 2021г. советувалиштето функционираше на 

друга локација, сè до Јули 2021г. кога е преселено на нова локација согласно стандардите 

препорачани од Истанбулската конвенција за ваков вид на специјализирани услуги. Во 

Декември 2021г. беше и официјалната промоција на советувалишниот центар и е 

преименуван во Женски центар за поддршка – Скопје.  

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/274145599_131437042724512_3022110316016084947_n.jpg


 

Куќа за отворено домување за жени 

жртви на семејно насилство кои ја 

напуштиле насилната средина  
 

Во текот на 2021г. во Куќата за отворено домување биле сместени вкупно 

5 жени кои преживеале насилство од интимен партнер и  кои ја 

напуштиле насилната средина, заедно со нивните 8 деца. Сите 5 

кориснички добија советување и поддршка за остварување на 

социјалните права, како и здравствено осигурување, вклучување на 

децата во системот на образование, или во установа за предшколска 

возраст согласно возраста на децата. Во текот на нивното домување во 

куќата, редовно работеа со психолог/ психотерапевтка на групни 

средби, но и индивидуални средби согласно нивните индивидуални 

потреби. Сите 5 кориснички добиваа кариерно советување, и а 2 од нив 

беа вклучени во обуки за унапредување на вештините во Ресурсниот 

центар на СОС Детско Село. 1 корисничка посетуваше и часови по 

македонски јазик, бидејќи потекнува од друг континент и не го познава 

добро македонскиот јазик. 3 кориснички добија и правно советување и 

поддршка во бракоразводни постапки, а 1 корисничка доби поддршка 

за остварување на право на социјален стан. 

До крајот на 2021г. сите 5 кориснички ја напуштија куќата за отворено домување, од кои за 2 

беше обезбедена и услугата поддржано домување во индивидуални станови. 

 

Женски Интервентен Фонд 
 

Во 2021г. во Женскиот Интервентен Фонд имаше прилив од 72.577 денари, од 

кои 65.126 денари се потрошени на адвокатско застапување, 15.224 денари 

на помош за наемнина и, 8.477 денари за помош во пакети храна. Подолу е 

приказ на прилив и одлив за целата година.  

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/06/kuca-domuvanje.jpg


 

Линија за родители - Затоа што сите 

прашања се важни 
 

 

Родителството може да биде планирано или 

непланирано, да се оствари самостојно или во 

партнерство, но независно од неговата форма, 

едно е сигурно – начинот на кој ги воспитуваме 

децата го обликува начинот на кој 

размислуваат, чувствуваат, се однесуваат и учат 

низ целиот живот. Сите го сакаме најдоброто за 

нашите деца, но да се биде родител не е 

секогаш лесно, а за многумина, успешното 

родителство не доаѓа инстинктивно. Животните 

околности на сите се различни, но секој 

родител се соочува со дилеми и ги преиспитува 

своите одлуки.  Кога децата не се однесуваат 

како што очекуваме, ние како родители тоа може да го сфатиме лично, да сметаме дека 

ни го тестираат трпението и нѐ провоцираат. Но, излегува дека децата ги тестираат своите 

способности, поместувајќи ги сопствените граници. Позитивното родителство не претставува 

само отсуство на насилни методи на воспитување. Вистинското позитивно родителство 

всушност претставува разбирање на потребите на детето, проактивно реагирање на нив, 

препознавање на различните развојни фази кај детето, доследност, учење на соодветно 

однесување без употреба на казна и негување лични карактеристики на детето како што се 

самодоверба, истрајност, независност, емпатија, љубопитност и одговорност. 

Сето ова може да ни звучи премногу. Но, кога родителите имаат знаење како да одговорат 

во различни ситуации, тоа им помага да се опуштат и да стекнат самодоверба, што за 

возврат му додава квалитет на времето минато со децата, а родителското искуство го чини 

полесно и поисполнето. Решенијата на родителските дилеми честопати доаѓаат преку 

разговор, одговор на прашање или совет.  За да овозможиме полесно доаѓање до одговори 

на родителските прашања и да понудиме безбедна и анонимна поддршка, ги поддржуваме 

услугите преку телефонската линија за родители. 

Преку бесплатната Линија за родители 075 230 530, тим обучени експерти им нуди поддршка 

и советување на родителите и старателите, а работи секој работен ден од 15:00 до 20:00 

часот. Родителите и старателите може да се јават за да добијат едноставни совети; или да 

побараат проширена поддршка со секојдневно сеопфатно насочено советување и 

следење на постигнатиот напредок на детето заедно со стручните лица. Линијата е отворена 

за родителите, старателите и негувателите на деца од сите возрасти, за оние кои планираат 

да станат родители или старатели, оние кои се родители со партнер, самохрани родители 

и за сите што се заинтересирани да дознаат повеќе за родителството. 

Во насока на промовирање на Линијата за родители и информирање на граѓаните за 

нејзиното постоење беше изработен промотивен спот кој може да се погледне на следниов 

линк   

https://www.youtube.com/watch?v=cYwL5cbJj5c


 

Обука за оператор(к)и на Линијата за 

родители 
 

 

На 06 и 07 февруари ја организиравме првата дводневна обука за оператор(к)ите кои 

обезбедуваат услуги на Линијата за родители. Обучувачки беа Дарија Петович Бамбур – 

супервизорка, и Снежана Милачиќ – координаторка на СОС Родителска линија, која веќе 

функционира во рамки на здружението на родители од Црна Гора. Обуката се одржа на 

онлајн платформата ЗООМ. Првиот ден беше посветен на детално разработување и 

примена на различни принципи и техники на позитивното родителство, како: време еден на 

еден, важноста од зборување за чувствата,  насоки за родителите како да зборуваат со 

детето/цата за чувствата со цел поттикнување на емоционалното созревање кај децата и 

унапредување/зајакнување на врската помеѓу родителите и децата. 

 

Дополнително беше истакната и важноста од користење на пофалби и награди, со 

примери кои однесувања може да бидат пофалувани и наградувани, начинот на кој е 

пожелно тоа да се прави, но и како да се даваат/користат позитивни, конкретни и реални 

инструкции и важноста и придобивките од воведување и одржување на куќни правила рутини. 

Вториот ден од обуката беше со фокус на техники за справување со 

негативни/непосакувани однесувања кај децата, односно беа разгледувани примери кога и 

како ваквите однесувања може да се пренасочуваат, игнорираат или пак да се применат 

последици како алатка  во случај на одбивање на предложените промени во  однесувањето. 

Дополнително операторите беа запознаени и со користење на помирување кај агресивното 

однесување кај децата, и решавање на конфликтите во семејството. Покрај разгледувањето 

на конкретни принципи и техники и нивна можна примена при обезбедување поддршка на 

родителите, обучувачките споделија и искуства за унапредување на квалитетот на 

обезбедената услуга, преку мотивација и континуирано надоградување и следење на 

работата на операторите, но и позитивна пракса во однос на промоција и зголемување на 

видливоста на линијата за родители. 

 

 

 

 



 

Унапредување на вештините на 

оператор(к)ите на Линијата за 

родители 
 

Од 05 до 07 јули ја одржавме втората, три дневна обука за унапредување на знаењата и 

вештините на ангажираните оператори на Линијата за родители. Обучувачки беа 

Александра Прошева – клинички психолог и Гешталт терапевт, Деспина Стојановска – 

системски семеен психотерапевт и професионален обучувач за возрасни, и Дарија Петович 

Бамбур – супервизорка на СОС Родителска линија во Црна Гора. Обуката се одржа на 

онлајн платформата ЗООМ. 

Првиот ден зборуваме за основите на позитивното родителство, родителските стилови, а 

најголем фокус беше ставен на развојните фази кај децата и адолесцентите, односно како 

оператор(к)ите во текот на разговорот (телефонското советување) да ги препознаат главните 

карактеристики, како и потешкотиите кои може да се јават во секоја развојна фаза. Во текот 

на вториот ден од обуката операторите имаа можност да ги унапредат своите знаења околу 

основните принципи и техники на советување преку телефон, и преку директни вежби – 

студии на студии на случај практично да ги унапредуваат вештините за ваквиот вид на 

советување. 

На последниот ден од обуката акцентот беше ставен на односот и приврзаноста 

родител/дете, основните принципи на позитивна дисциплина, меѓутоа и преку практични 

примери и реални јавувања како да се адресираат однесувањата кај децата кои се голем 

предизвик за родителите. На обуката беа поканети и кандидат(к)и за оператори, односно 

беше извршена селекција на нови оператор(к)и според мотивираноста и активноста на 

обуката, но и покажаните знаења и постоечки  вештини за советување преку телефон. 

 

 

 

 

 



 

Работилница за селекција на 

супервизори на Линијата за родители 
 

 

 

Од 09 до 10 јули организиравме дводневна работилница за супервизори за следење на 

услугите кои се обезбедуваат на Линијата на родители. Обучувачка беше Дарија Петович 

Бамбур – супервизорка на СОС Родителска линија. Работилницата се одржа на онлајн 

платформата ЗООМ. Целта на оваа работилница беше да се престави правилникот за 

работа на линијата, теоретските принципи и претпоставки за супервизорска работа, 

поддршката која треба да се обезбедува на оператор(к)ите ангажирани на Линијата за 

родители. Беа користени и  студии на случај, за учесниците/чките да имаат можност преку 

практична работа да вежбаат давање на супервизиска/менторска поддршка и фидбек на 

оператор(к)ите.  

Линијата за родители се воспостави во рамки на проектот „Воспоставување на национална 

линија за советување за позитивно родителство“ финансиски поддржан од канцеларијата 

на УНИЦЕФ во Скопје, а имплементиран од Националната мрежа против насилство врз жени 

и семејно насилство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 

ГОДИНА 
 

 

Поделба на приходи според проекти за 2021 година  

Донатор Име на проектот Приход по проекти % 

Балкански Фонд за 
Демократија 

„Советувалишни центри за жени и деца 
жртви на родово и семејно насилство“ 

6.148.308 ден. 34% 

Квина тил Квина „На патот до ЕУ: Спречување на насилство 
врз жените во Република Македонија“ 

5.637.234 ден. 31% 

АДА „Институционализирање на квалитетни 
сервиси за рехабилитација и интеграција на 
жени жртви на насилство“ 

3,419.735 ден. 19% 

УНИЦЕФ „Воспоставување на национална линија за 
советување за позитивно родителство“ 

1.505.734 ден. 8% 

Град Скопје „Домување за жени жртви на насилство кои 
ја напуштиле насилната средина“ 

850.000 ден.  5% 

ФОСМ „Домување за жени и деца жртви на семејно 
насилство“ 

477.469 ден. 2% 

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

122.800 ден 1% 

 



 

 Поделба на вкупни трошоци за 2021 година 

Категорија  Поделба на вкупни трошоци Процент 

Плати 4.889,082 ден. 35% 

Активности 8.109.183 ден. 57% 

Административни и други 
трошоци 

1.191.599 ден. 8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тимот на Националната мрежа 

против насилство врз жени и семејно 

насилство 

 

Извршна канцеларија 

Елена Димушевска – Извршна Директорка 

Силвана Ивановска -  Менаџерка за финансии 

Ана Аврамоска Нушкова – проектна координаторка 

Маја Балшиќевска – проектна координаторка 

Маја Кузмановска – финансиска асистентка 

Сандра Дуковска Новковска – проектна асистентка 

Паула Костадиновска – координаторка на комуникации 

 

Давателки на услуги 

Цветанка Златева Камчева – социјална работничка 

Бојана Лазаревска – социјална работничка 

Фросина Ивановска – психолог 

Наташа Петровска – правна советничка 

Антигона Аљиљи – правна советничка  

Катерина Златановска Попова – кариерна советничка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Донатори  
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


