
ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ 2019 

 Воведување на родов пристап во креирање политики 
 

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Обуки за родова интегрција на 
вработените и советот на ОБ 

КЕМ  Тро дневна  обука на 
вработените и советниците од 
советот на ОБ 

Градење на капацитети 
за РОП и РОБ 

Септем
ври/ное
мври 
2019 

150.000 ден  Број на обуки 
Број на обучени лица 
 

Воведување на механизам за  
обезбедување родово 
разделени податоци во 
програмите и извештаите кои 
се разгледуваат од советот  
 

КЕМ Воспоставување на динамика на 
собирање на податоците и 
алатки за собирање на 
податоците 

Да се обезбеди редовно 
ажурирање и анализа 
на родово разделената 
статистика и 
информации како 
основа за следење и 
планирање мерки 

Контину
ирано  

ОН Жени 
преку 
менторска 
програма 

Листа на индикатори 
Усвоена 
Податоци собрани 

Воведување на механизам за 
следење на родово еднакви 
резултати  

КЕМ Воспоставување на перформанс 
индикатори и динамика на нивно 
следење 
Воведување на родова 
перспектива во формуларите за 
доделување на помош / средства 
и известување 
Работилница за родово 
одговорни индикатори 

Да се воведе механизам 
за следење на родово 
еднакви резултати 

 ОН Жени 
преку 
менторска 
програма 

Листа на перформанс 
индикатори 
Формулари (родово 
сензитивни) усоени 
Работилница 
оддржана 
Број на учесници на 
работилница 

 Зголемување на учеството на жените и мажите во донесувањето на одлуки и пристапот до ресурси во Општина Битола 

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски Индикатори 



Ресурси 

Јакнење на жени / мажи идни 
раководители преку 
работилници 

КЕМ  

Совет  

Градоначалник 

6 Работилници со деца од средни 
училишта (14-18 год.)  

Серија на предавања од успешни 
жени – одлучувачи 

Натпревар за цртање во основни 
училишта – Жената одлучувач во 
нашето општество 

Да се зајакне свеста за 
еднакви можности 

Март/м
ај 2019 

Буџет на ОБ 

6.000 МКД 

5.000 МКД 

6.000 МКД 

Број на работилници 

Број на учесници 

 

Ефективно учество во 
институциите и донесувањето 
на одлуките 

КЕМ  

Совет на ОБ 

 Градоначалник 

Развивање на прашалник со кои 
се проверува дали женската 
перспектива е вградена во 
одлуките 

Да се зајакне учеството 
на жените 

Март/м
ај 2019 

 Прашалник усвоен 

 Родова еднаквост преку образование  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Квалитативна анализа на 
причините за помал опфат на 
девојчиња во некои училишта 

 

КЕМ 

ЗГ 

Истражување  

Анализа на причините 

Предлог мерки презентирани 
пред општината 

 

Намалување на родова 
нееднавост во 
образование 

Мај 
2019 

20000 МКД Анализа за причините 
спроведена 



Премостување на родовиот јаз 
во технички науки 

 

КЕМ  

ЗГ 

Бизнис сектор 

Анализа на постигнувањата на 
момчиња и девојчиња во 
природни науки и математика 

Родова анализа на транзација од 
средно во високо образование 
по струки 

Серија на предавања / 
инспиративни говори на успешни 
жени во технички науки  

Намалување на родова 
нееднавост во 
образование 

Мај 
2019 

20000 МКД Анализа направена 

Предавања оддржани 

Број на посетители на 
предавања 

Број на девојчиња 
кои се запишале на 
техничи науки 

 Родова еднаквост преку култура   

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Промоција на родова 
рамноправност – Прослава на 
меѓународниот ден на 
женските права - 8 март 

 

КЕМ 

Совет на ОБ 

ЗГ 

Развивање на културна програма 
за 8 март 

Организирање на настан / 
прослава на 8 март 

Подигање на свест за 
родова еднаквост 

Март 
2019 

15000 МКД Организаиран настан 

Број на учесници 

 

 Родова еднаквост преку медиуми  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Обука за новинари за родова 
еднаквост 

КЕМ  Најмување консултант Подигање на свест за 
родова еднаквост 

Јуни 
2019 

30000 МКД Број на едуцирани 
новинари 



 Совет на ОБ 

Независен 
консултант 

Медиуми од ОБ 

Развој на концепт на обука 

Достава на обука 

Работилница за апликација на 
знаење 

Истражувачки стории за 
нерамноправност 

 

КЕМ  

Совет на ОБ 

Медиуми од ОБ 

Конкурс за истражувачка сторија 

Изработка и емитување на 
медиумите 

Награда за најдобра 
истражувачка сторија  

Подигање на свест за 
родова еднаквост 

Јули 
2019 

30000 МКД Објавен конкурс 

Број на доставени 
стории 

       

 Родова еднаквост преку здравство  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Подигање на свест за 
репродуктивно здравје  

 

Здруженија на 
граѓани 

КЕМ 

Спроведување на здравствена 
едукација за абортус 

Подигање на свест Септем
ври 
2019 

6000 МКД Број на едукации 

 Број на учесници 

Превенција од сексуални 
болести ХИВ/СИДА 

 

Здруженија на 
граѓани 

КЕМ 

Спроведување на здравствена 
едукација 

Подигање на свест Септем
ври 
2019 

6000 МКД Број на предавања 

Број на слшатели 



 Родова еднаквост преку социјална заштита  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори  

Родова анализа на 
корисниците на социјалната 
помош која се доделува од 
општината 

KEM  

Совет на ОБ  

ЗГ 

Истражување 

Анализа и утрдување на 
критериуми за унапредување на 
родова еднаквост при 
доделување на социјалана 
помош од општината 

Унапредување на 
родова еднаквост 

Август 
2019 

 Извештај 

Измена на 
критериумите за 
доделување на 
помош 

Подобрување на квалитетот на 
животот на возрасните мажи и 
жени 

KEM  

Совет на ОБ 

Организирање на трибини за 
собирање на податоци за 
потреби на трудовите инвалиди, 
самци и стари луге корисници на 
социјална помош КЕМ да 
подготви опис и критериуми на 
услугата а  општина да 
организира тендерска процедура 
за ЗГ кои би ја спровела ова 
активност  

Унапредување на 
родова еднаквост 

Ноемвр
и 2019 

15.000 МКД Број на органзирани 
трибини 

Број на слушатели 

Извештај со 
конкретните потреби  
споделен до КЕМ 

Соработка со старски дом Сју 
Рајдер 

КЕМ 

Совет на ОБ 

ЗГ 

Организирање на посета и 
подршка за стари лица 
корисници на социјална помош, 
трудови инвалиди и самци на 
територија на општина Битола  

 Март/м
ај 2019 

Програма за 
ЕР –
поддршка ЗГ 

Број на организирани 
посети 

Број на посетени лица 
трудови инвалиди и 
самци  



 Родова еднаквост преку спорт  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Поддршка на женски 
фудбалски клубови 

КЕМ 

Совет на ОБ 

Градоначалник 

Идентификација на клубовите 

Донесување на одлука за висина 
на парична помош и форма 
(учество на натпревари и/или 
тековни трошоци) 

Промоција на женски 
спорт; намалување на 
родови стереотипи 

2019 Програма за 
спорт 

Број на клубови кои 
добиле парична 
награда 

 Родова еднаквост преку активности против родово основано насилство  и трговија со луѓе  

Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

Да се воспостави 
меѓуопштинска соработка и 
соработка со граѓанските 
организации со цел да се 
реализираат заеднички 
проекти посебно во делот за 
советовалишната работа и 
психосоцијална поддршка на 
жртвите, или отварање на 
Шелер центар за жртви на 
родово базирано насилство. 
 
 

KEM 

ЗГ 

 

Изготвување на предлог 
елаборат за отворање на 
регионален центра за родово 
базирано насилство  

Донесување на одлука за 
меѓуопштинска соработка на 
општините од Пелагонискиот 
регион 

 

Опремување на простор и 
отворање на регионален центар 

Јасно дефинирање на 
целта на овој центра, 
активностите, 
организациска 
поставеност 

Општините поефикасно 
и поекономично да ги 
вршат надлежностите 
во делот на РБН 

Еднаков пристап до 
услугите за поголем 
број на корисници 

2019 100.000 ден  

ОБ и 
Донации 

 

 

 

Број на општини кои 
ќе се вклучат во 
меѓуопштинската 
соработка 

Отворен регионален 
центар 

 



за за родово базирано насилство 

 

 

 

Организирање на посебен тип 
на обуки  за јакнење на 
самодовербата на   жена  
жртви на семејно насилство за 
отварање на сопствен бизнис 

КЕМ преку ЗГ Ангажирање обучувач 

Анализа на потребите за обука 

Развој на програма за обука 

Доставување на обука 

Доделување грантови 

Извештај 

јакнење на 
самодовербата на   
жена  жртви на семејно 
насилство за отварање 
на сопствен бизнис 

  30.000МКД Број на обуи 
органзиирани 

Број на учесници 

 

Организирање на едукативни 
работилници со цел на 
информирање за сите форми 
на насилството  и превенција 
од трговија со луѓе 

КЕМ преку ЗГ  Ангажирање обучувач 

Анализа на потребите за обука 

Развој на програма за обука 

Доставување на обука 

Извештај 

Подигање на свест  30.000 МКД Број на спроведени 
работилници; број на 
учесници на 
работилниците 

       

 Родова еднаквост и економското јакнење на жената  



Активност Одговорни Опис на активност Цел Време Финансиски 
Ресурси 

Индикатори 

       

Промовирање на активни 
мерки за вработување (Саем за 
женско претприемништво) 

КЕМ 

АВРМ 

АППРМ 

ЗГ 

Отворени денови 

Промоција  

Едукација 

Зголемено учество на 
жените на пазар на труд 

Септем
ври/ное
мври 
2019 

15.000 МКД + 
ко-
финансиање 
од локални 
бизниси 

Број на изложувачи и 
број на посетители 

Број на промотивни 
материјали 

Број на обуки и број 
на слушатели 



 


