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 РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2017 ГОДИНА ВО КОЈ НОСИТЕЛ Е ОЖОСВН  

 ПРОЕКТ: 
„ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ ВО ПРОГРАМАТА ЦИВИКА МОБИЛИТАС  
- ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО МАКЕДОНИЈА“III 
 
Организација на жените на општина Свети Николе од 1 април 2017 година до 31 март 
2018 година останува институционален грантист од првата генерација на добитници на 
Институционален грант за развој на својот капацитет како граѓанска организација од 
„Цивика Мобилитас“ програмата за поддршка на граѓанското општество, а во рамки на 
Швајцарската агенција за развој и соработка. 
 
Оваа поддршка веќе трета година овозможува на организацијата континуитет во 
работата, зајакнување на капацитетите, стекнување на знаења и вештини за раст и 
развој на организацијата итн. Со тоа и организацијата е поблиску до своите 
конституенти, транспарентна кон своите корисници и целни групи, ја проширува и 
зајакнува соработката со институции, организации, државни органи и бизнис 
заедницата, но и работи на институционалното јакнење преку зајакнување на човечките 
ресурси, граѓанското учество, соработка и партнерствa итн. 
 
Како дел од оваа Програма, ОЖОСВН ја прошири својата мрежа на партнери и 
соработници, располага со повеќе информации кои се значајни за граѓанскиот сектор, 
споделува различни знаења и искуства со останатите грантисти на Цивика семејството, 
а сето тоа е многу значајно за посилен и повлијателен граѓански сектор. 
Самото тоа што ОЖОСВН е институционален грантист и има обезбедено средства за 
егзистенцијално работење овозможува на извршната канцеларија повеќе да се 
фокусира на остварување на целите на ОЖОСВН, задоволување на потребите на 
конституентите и придонесување во надминување на нивните проблеми, развивање на 
активно граѓанско општество, како и обезбедување финансиски средства за 
реализирање на активности и акции, постигнување резултати и остварување цели. А ова 
е евидентно во споредба со активностите, ангажираните лица, вклучените целни групи, 
соработници и партнери, обем на годишен буџет во споредба со 2015 година и 2017 
година.  
Период на реализација: 01/04/2017-31/03/2018г. 
 
 ПРОЕКТ: 

„ЗАЕДНО ДА ГО ПОБЕДИМЕ РАКОТ И ПРИДОНЕСЕМЕ ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ 

НА ГРУПАТА ЗА САМОПОМОШ“ 

Во период од Јануари до Декември 2017 година, Организација на жените на општина 
Свети Николе го реализираше проектот „Заедно да го победиме ракот и придонесеме за 
поквалитетен живот на групата за самопомош" финансиски поддржан од 
Локалната самоуправа на општина Свети Николе. 

Цел на проектот е зајакнување на самодовербата на жените од групата за самопомош 
за полесно надминување на последиците од болеста преку давање на соодветна 
стручна психосоцијална помош и поддршка и креативна исполнетост. 

Во текот на 2017г., се реализирани вкупно 18 работилници за членките на групата за 
самопомош (жени заболени и лекувани од малигни заболувања) фасцилитирани 
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од доктор, психолог и едукатор по животни вештини. Првите четири работилници беа 
креативни и жаните од групата изработуваа велигденски украси кои потоа беа 
продавани на штанд по повод Велигденските празници. Тема на петтата работилница 
беше: „Мелатонин хормон за добро здравје и добар сон", а шестата едукативна 
работилница ја опфаќаше темата: „Вера, страв и неверување". 
Седмата работилница се реализираше во природа т.е. во тениското игралиште во 
градскиот парк, каде се покажуваа вежби за жени по операција на дојка, со 
цел подобрување на физичкото здравје на оваа целна група. Осмата работилница 
носеше наслов „Достоинство", а деветата „Криза во средни години“. Поповод 
одбележување на Октомври-месец за борба против рак на дојка, членките на групата за 
самопомош имаа неколку креативни работилници на кои изработуваа различни рачни 
изработки кои потоа ги продаваа на хуманитарен штанд и делеа инфомративни 
материјали за посетителите на штандот, а собраните средства понатаму се наменети за 
потребите на групата. „Влијанието на духовната моќ врз здравјето на 
луѓето“ е единаесетата едукативна работилница која се реализираше на посета во 
манастирските комплекси во Водоча и Вељуса, општина Струмица, а рекреативно беа 
посетени и Смоларските водопади. Изработка на украси од брашно, сол и вода, бои и 
лакови беа три континуирано реализирани креативни работилници кои се 
одржаа во текот на месец Октомври и Ноември. 

„Влијанието на духовната мок врз здравјето на лугето-2“ е наслов на 17та работилница 
која се реализира во Лесновскиот манастир, каде покрај едукативниот дел и прошетка 
низ манастирскиот комлекс се посетија и три пештерски цркви во близина на 
манастирот. 

„Моќта на жената, машко-женски односи“ е тема на 18та работилница, која се 
реализираше во средината на ноември. Оваа работилница беше посетена од новиот 
градоначалник на општина Свети Николе после октомвриските избори, Г-н Сашо 
Велковски. Градоначалникот покажа интерес за оваа целна група и едукативната работа 
со нив заради нивните потреби и ги покани жените на разговор во неговиот кабинет. 
Претседателката на здружението и 6 жени од групата за самопомош остварија средба 
кај градоначалникот на предходно закажаниот термин. На оваа средба се дискутираше 
за досегашните активности на групата, за нивните реални потреби и идни планови за 
соработка со локалната самоуправа и превенција и унапредување на здравјето на 
населението од општина Свети Николе. 

Во просек на секоја од работилниците учествуваат дваесетина жени, а резултатите кај 
нив се евидентни особено бидејќи по завршување на медицинскиот третман заболените 
жени се препуштени сами на себе, а посебен успех е тоа што жените веќе се свесни и 
знаат ако отворено се зборува за болеста може да си помогнат и на самите себе си а 
особено на другите, па дури и превентивно да делуваат. Оваа година жените од групата 
станаа видливи, тие учествуваат на активности и сами ги продаваат 
рачно изработените предмети од групата за самопомош. 

Средствата добиени од проектот и од продадените рачно изработени предмети се 
наменети за жените од групата за самопомош и се користат за набавка на ортопедски 
помагала. 

Период на реализација: 01/01/2017-31/12/2017г. 
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 ПРОЕКТ: 
„РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ВИКТОРИ ДЕКОРАЦИИ“ 

Смарт Старт е регионален проект „Оддржливо влијание на граѓанските организации од 
Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Турција преку социјално 
претприемништво и социјални иновации“, кој во земјава се спроведува од Центарот за 
истражување и креирање политики (ЦИКП), а е поддржан од Европска Унија со 90% од 
финансирањето и Градот Скопје. Општата цел на проектот е да се помогне во креирање 
на соодветна средина за социјално претприемништво на организациите од граѓанското 
општество (ГО) и да се подобри нивната одржливост, финансиска одржливост и 
социјално влијание во Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора, Србија и Турција. 

ОЖОСВН имаше среќа да биде дел од овој проект и заедно со уште дваесетина 
организации од Македонија да учествува во целиот процес на градење на капацитети за 
зајакнување на финансиската оддржливост, воведување на социјалното 
претприемништво во граѓанскиот сектор и развивање вештини потребни за социјално 
претприемништво на ГО. 

По завршувањето на процесот на градење капацитети за основање социјално 
претпријатие, 20те организации, вклучувајќи ја и ОЖОСВН работеа на развивање на 
бизнис планови за основање на социјално претпријатие, а пристигнатите бизнис 
планови беа оценувани на евалуативен панел составен од стручни лица едукатори, 
претставници на институции(МТСП), бизнис секторот итн. 

Во рамките на проектот покрај градење на капацитетите и промоција на невладините 
организации во социјални претприемачи се работи и на унапредување на 
овозможувачката средина за развој на социјално претприемништво, а со тоа и десетина 
фирми се приклучија во поддршка на развојот на социјалното преприемништво преку 
менторска работа со најдобрите 10 социјални претпријатија кои ќе добијат финансиска 
поддршка за отпочнување со работа. 

На 22 јуни 2017година беа промовирани и наградени со грант за развој првите 10 
социјални претпријатија во Македонија, меѓу кои е и социјалното претпријатие „Виктори 
Декорации“ на ОЖОСВН. Со добивање на овој грант, социјалните претпријатија се 
вклучија и во менторска програма со корпоративниот сектор која ќе им обезбеди 
долгорочна поддршка и развој. Во процесот на развој на социјалното претпријатие 
„Виктори декорации“, како менторска поддршка ќе ја имаме експертизата, знаењето и 
вештините за развој на нови бизниси од страна на професионалниот тим на Друштво за 
управување со пакување и отпад од пакување „Пако Мак“ – Скопје. 

„Виктори декорации" ќе работи како декоративен и креативен центар за изработка на 
различни видови на декорации и украси примарно за детски родендени, но и за 
крштевки, матурски прослави и други видови на прослави за најсаканите. Приходите ќе 
бидат наменети за континуирана работа на групата за самопомош на жени заболени и 
лекувани од малигни заболувања, давајќи им психосоцијална помош и поддршка, 
набавка на медицински помагала, градни протези, перики, турбани, како и финансиска 
поддршка за лекови и патни трошоци за терапии. 

Радоста и прославите на нашите најмили се секогаш причина повеќе да вложиме 
посебен труд и внимание за да бидат посебни и да останат како убави спомени, а 
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воедно помагаме на жените заболени и лекувани од малигни заболувања од општина 
Свети Николе за полесно да се соочат и да ја надминат болеста 

Период на реализација: 01/11/2017-31/03/2019г. 

 ПРОЕКТ: 

„МРДНИ СО ПРСТ-АКТИВНОСТИ ЗА ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ЗА ГРИЖА ЗА 
ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ“ 

Организација на жените на општина Свети Николе од јули 2017 година се приклучи во 
националната иницијатива Мрдни со прст и реализира, организира, координира и 
спроведува активности во општина Свети Николе. 

МРДНИ СО ПРСТ е граѓанска иницијaтива чија главна цел е подигнување на јавната 
свест за различните можности за општествени промени кои се во доменот на секој 
поединец, како и генерирање на идеи за поддршка и придонес кон специфични 
активности во рамките на заедницата во кои граѓаните можат да се вклучат поединечно, 
но и колективно. Иницијативата во Свети Николе, започна од јули 2017 година и беше 
насочена кон поттикнување на граѓаните од различни возрасни категории, да почнат да 
размислуваат за нивниот индивидуален придонес, активно да се вклучат кон 
адресирање или решавање на проблемите со кои секојденевно се соочуваат преку 
различни настани, акции и активности, односно да ја поддржат иницијативата во Свети 
Николе и со нивно вклучување во предвидените активности да дадат свој придонес за 
заедницата.  

ОЖОСВН под мотото "Мрдни со Прст, Ти си на Потег", на 19 Јули на градскиот плоштад 
во Свети Николе го промовираше проектот: "Активности за подигнување на свеста за 
грижа за животната средина во Свети Николе". На промотивниот настан се 
организираше еко работилница за деца на тема: „Засади го твоето прво цвеќе и подари 
го" во која се вклучија повеќе од 50 деца, на присутните на настанот им се дела 
промотивни материјали и информативни флаери, а ги забавуваше локалниот бенд Street 
Tale. Со оваа активност и започнаа серијата на активности кои се реализираа до крајот 
на Октомври месец 2017 година, а кои вклучуваа: чистење на речното корито во 
централното градско подрачје, при што беа исчистени околу 400м речно корито и 
изнесено повеќе од 250 кубика шут и трева, беа реализирани три еко акции за чистење 
на излетничките места Горно Ѓуриште, Бареш и Мавровица, на кои им претходеа акции 
за изработка на еко пораки и фарбање на буриња за отпад кои беа поставени во овие 
три излетнички места, поставување на две детски игралишта, канти за отпадоци, 
десетина клупи, пет паркинзи за велосипеди, опремување на кошаркарско игралиште и 
поставување на сигурносна мрежа се само дел од останатите активности кои се 
реализираа во овој период. За децата и младите се реализираше и награден 
литературени и ликовен конкурс во две возрасни категории односто за деца од 10 до 14 
години и млади од 15 до 20години, а наградите се состоеа од училишни пробори, ранци, 
енциклопедии итн. и беа доделени на завршен настан на 20 октомври. На овој настан се 
прикажа и еко перформансот „Од нас зависи“ кој за целите на иницијативата го изработи 
ГАТ Сцена 71 од Свети Николе, а се однесува на подигање на свеста за грижа за здрава 
животна средина и на истиот присуствуваа над 400 светиниколчани. Покрај овие 
активности во овој период се реализираа и пет маалски акции, каде соседите аплицираа 
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заеднички иницијативи и потоа одобрените акции заеднички ги реализираа со поддршка 
од сите засегнати чинители.  

При реализирање на сите овие активности особен придонес дадоа партнерските 
организации Доброволното противпожарно друштво (ДПД) од Свети Николе, 
Извидничкиот одред „Гоце Делчев“ од Свети Николе, а во соработка со ЕЛС Свети 
Николе и Јавното комунално претпријатие (ЈКП-Комуналец) од Свети Николе. 

Реализирањето на овие активности беа од големо значење за ОЖОСВН поради тоа што 
допревме до различни целни групи, поттикнавме самостојни иницијативи, го подигнавме 
нивото на граѓански ангажман, соработувавме со различни локални чинители и ја 
зајакнавме соработката со локалните институции и бизнис секторот, а бројот на членови 
и поддржувачи на активностите на Организацијата значително порасна. 

Период на реализација: 15/07 – 30/10/2017г. 

 ПРОЕКТИ ВО ПАРТНЕРСТВО  

 ПРОЕКТ: 
„УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ВКЛУЧЕНОСТ СО ПОМОШ НА ИПА 
ПРОГРАМАТА“ 
Проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на 

ЕУ фондовите" се реализираше во периодот декември 2015 се до април 2017 година, а 

беше воден од Институтот за демократија „Социетас цивилис" од Скопје (ИДСЦС) во 

партнерство со ОЖОСВН и АДИ од Гостивар. Проектот беше финансиски поддржан 

од Европската комисија. 

Проектот имаше за цел да се зајакнат капацитетите на Заводот за социјални дејности, 

Центрите за социјална работа низ Р.Македонија и граѓанските организации кои работат 

на полето на социјалната заштита во развивање на Програми за социјална вклученост 

преку ефикасно користење на фондовите кои ги нуди Европска унија за претпристапните 

земји. 

Во 2017 година во склоп на проектните активности се спроведе мониторинг на 

програмите за социјална заштита на единиците на локалните самоуправи Пробиштип, 

Куманово и Велес. Резултатите од мониторингот беа презентирани пред пошироката 

јавност, преставници на граѓански организации и преставници на локалните самоуправи 

каде беше спроведен мониторингот, на 11 март во Скопје. Извештаите кои произлегоа 

после мониторингот понудија практични препораки за подобрување на констатираните 

слабости при спроведувањето на програмите за социјална заштита, кои од друга страна 

можат да бидат доста корисни за креаторите на јавните политики и донесувачите на 

одлуки на локално ниво. Извештаите беа структурирани како документи за јавни 

политики и ги обработуваа програмите за социјална заштита (оперативните и акциските 

планови) во општините Велес, Куманово и Пробиштип.  

Резултатите од проектните активности беа презентирани на завршна конференција која 

се одржа на 13 март во Скопје. На конференцијата беа презентирани проектни идеи на 

граѓански организации и државни институции, од страна на центрите за социјална 
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работа од неколку општини во Р.Македонија, како и прирачникот „Прирачник за ЕУ 

проектен дизајн и раководење со проектен циклус" кој во иднина треба да помогне во 

разработка на идеи и начинот за аплицирање во ЕУ фондовите, како и етапите за 

спроведување односно имплементирање на проектот. Прирачникот во иднина ќе го 

користи како сопственост Заводот за социјални дејности Скопје и треба да послужи за 

обука на кадрите на Центрите за социјална работа на целата територија на Р.М. 

Период на реализација: 14/12-2015–15/04/2017г. 
 
 ПРОЕКТ: 

„НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА „ПРАВО НА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ – 

ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!““ 

Кампањата „Информирај се СЕГА!" ја спроведуваат Коалиција СЕГА со Младинските 

Информативни и Советодавни Центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во 

соработка со Агенција за млади и спорт. Кампањата се реализира во периодот 

од 01 септември 2016 до 31 мај 2017 година, а ОЖОСВН е локален партнер и реализира 

активности од кампањата на локално ниво. 

Националната кампања „Информирај се СЕГА!" се реализира во континуитет втора 

година и има за цел да им овозможи на младите луѓе безбедно да дојдат до квалитетни 

интернет информации кои им се потребни, како и да бидат целосно описменети како 

дигитални учесници во денешното информатичко општество, а преку активности за 

подигање на свест кај младите луѓе за важноста на е-информирањето, креирање и 

промовирање на мобилна Апликација за младинско информирање и формирање на 

мрежа за младинско информирање на национално ниво. 

Интернетот е платформа каде што младите поминуваат најголем дел од своето време, 

дебатираат, споделуваат информации и учат едни од други, па со тоа веб 

информирањето се појавува како клучен дел од општествената реалност на младите 

луѓе, а идејата за дигитална заедница расте со иста важност. 

Појавата на нови платформи, како што се мобилни апликации, игри, „паметни уреди" и 

други интерактивни алатки го менуваат форматот на информации и се подостапни. Па 

од тука и идејата да се дигитализираат и информациите кои се од важност за младите, 

кои ќе бидат подостапни во секое време на едно место. 

Како дел од кампањата ОЖОСВН реализираше неколку креативни работилници со 

млади за промовирање на мобилната апликација која е производ на проектот, оддржа 

неколку работилници со средношколци и организираше промотивен настан кој се 

реализираше на 19 мај 2017 година на градскиот плоштад во Свети Николе, каде 

меѓудругото беше презентирана и мобилната апликација. За овој настан младите 

волонтери и волонтерки од ОЖОСВН подготвија интересно пано каде случајните 

минувачи имаа можност да се фотографираат и да добијат промотивни материјали од 

кампањата со насоки како да ја инсталираат мобилната апликација на своите телефони. 

Настанот го посетија над стотина ученици, млади и граѓани од општина Свети Николе. 

Првата мобилна апликација е достапна за секого на следниот линк: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.myionic2project7189

99&hl=en  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.myionic2project718999&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.myionic2project718999&hl=en
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 ПРОЕКТ: 

„ПОДИГАЊЕ НА СВЕСТА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ“ 

Организација на жените на општина Свети Николе во периодот март-мај 2017 година 

како партнер на Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе, Ла Страда - 

Отворена порта од Скопје се вклучи во активности за промовирање, поддршка и 

спроведување на активности поврзани со поттикнување на борбата против трговија со 

луѓе. 

ОЖОСВН беше локален партнер и за таа цел во општина Свети Николе беа 

реализирани различни активности за активирање на младите светиниколчани во 

борбата против Трговија со луѓе. 

За таа цел се контактираше и се остварија средби со средните училишта и Славјанскиот 

универзитет од Свети Николе каде беше презентиран повикот за изработка на награден 

мултимедијален проект, мултимедијален производ на тема „Трговија со луѓе“ . 

Овој повик има за цел да ги стимулира младите да се активираат во борбата против 

трговија со луѓе и да ја изразат својата креативност преку изработка на мултимедијален 

производ кој е со награден карактер. Тимот на ОЖОСВН покрај инфо средбите 

организираше и едукативна средба за превенција со преставници од средниот училишен 

центар во Свети Николе. На повикот до организација беа доставени три мултимедијални 

производи изработени од млади на возраст од 14 до 23 години кои зедоа учество на 

наградниот повик на Отворена порта Скопје. Овие три мултимедијални производи се 

публикувани на ФБ страната на Отворена порта и учествуваат во две категории награди: 

награди од стручно жири и награди на мултимедијален производ со освоено најмногу 

гласови од on-line гласањето. 

ОЖОСВН повеќе од 15 години во континуитет работи на полето на трговија со луѓе и 

реализира различни типови на активности со цел придонес во борбата со трговија со 

луѓе. 

 

 ПРОЕКТ: 

„МАКЕДОНСКА АКТИВНА ПЛАТФОРМА ЗА СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА“–МАПСИ 

„Македонска активна платформа за социјална инклузија“ е проект финансиран од ИПА 

компонентата за развој на човечки ресурси, во реализација на Охрид Институт за 

економски стратегии и меѓународни односи–Скопје, партнерската организација 

Македонско женско лоби од Скопје и 18 локални партнерски организации, меѓу кои и 

Организација на жените на општина Свети Николе. 

Целта на проектот е да се создаде долгорочна платформа МАПСИ–Македонска активна 

платформа за социјална инклузија преку чија работа ќе се подобри статусот на 

ранливите групи поконкретно на жените и младите на локално ниво во 18 општини во 

Р.Македонија. Во периодот од ноември 2016 до април 2017 година, Организација на 

жените на општина Свети Николе заедно со 35 претставници на различни локални 

чинители од Свети Николе (одделенијата на Локалната самоуправа, членови на 

општинските совети, претставници на владини институции, Центарот за социјална 

работа, образовни и академски институции, невладини организации, претставници на 
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бизнис секторот, претставници на политички партии и др. субјекти) кои се дел од 

Локалната Активна Платформа за Социјална Инклузија на општина Свети Николе, 

работеа на детектирање на проблеми кои ги засегаат младите и жените во општина 

Свети Николе и изнаоѓање решенија за нивно надминување. Резултат на работата на 

ЛАПСИ после остварените средби со релевантни локални институции и организации во 

општина Свети Николе и оддржани три работилници во периодот декември 2016г. до 

март 2017 година е изработената тригодишна Локална стратегија за социјална инклузија 

на жените и младите во општина Свети Николе за периодот 2017-2020 и изработен 

годишен акционен план. На 13 јуни 2017 година носителите на проектните активности 

Охрид Институт и Македонското Женско Лоби, организираа конференција на која беа 

презентирани осумнаесет ЛАПСИ и осумнаесет изработени Локални стратегии за 

социјална инклузија на жени и млади од 18 општини од Р.Македонија кои беа дел од 

целиот процес на проектот. На конференцијата беше презентирана националната 

платформа за социјална инклузија на жени и млади, МАПСИ која вклучува 18 Локални 

платформи од 18 општини во Р.Македонија. Во периодот кој следува сите засегнати 

страни имаат одговорна задача, а тоа е изнаоѓање начини, механизми и средства за 

реализирање на предлог плановите за имплементацијата на стратегијата-Акциските 

планови за периодот 2017-2018 година. 

   

 ПРОЕКТ: 

„ПРАКТИКАНТСТВО ВО ГРАЃАНСКИ СЕКТОР“ 

Организација на жените на општина Свети Николе во соработка со Агенцијата за 

вработување на Р.Македонија, подрачна единица Центар за вработување – Свети 

Николе беше дел од имплементацијата на ИПА проектот ,,Поддршка за вработување на 

млади, долгорочно невработени и жени", финансиски поддржан од Европска Унија преку 

Оперативна програма за развој на човечки ресурси, компонента А. Практикантството 

како поддршка за вработување на млади лица до 29 години, во кој учествуваше 

ОЖОСВН, има за цел подобрување на перспективите за вработување на млади лица, 

притоа одразувајќи ги моменталните потреби на пазарот на труд, како и младите 

невработени лица до 29 години да се здобијат со прво работно искуство согласно 

нивното образование. 

Во периодот Април-Јуни 2017 година практикантката во Организацијата беше 

ангажирана како асистентка на ИТ администраторот и извршуваше работни задачи како: 

средување на електронски датотеки, изработка на мултимедијално видео, ажурирање на 

социјални мрежи и нивна структура, ажурирање на табели и податоци, организирање и 

реализирање на кампањата „Информирај се сега“ и други административни активности. 

За време на својот практикантски ангажман, практикантката дополнително, волонтерски 

организираше креативни работилници, учествуваше на обуки и семинари и зеде учество 

на повеќе активности кои беа во реализација на ОЖОСВН. По завршувањето на 

практикантскиот договор, практикантката продолжи со ангажман во ОЖОСВН како 

асистент на проект. 
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 ВОЛОНТЕР ОД МИРОВНИОТ КОРПУС – МАКЕДОНИЈА  

Deb Wakefield is a Peace Corps Volunteer working in the Community Economic Development 

sector. She swore in as a Volunteer on December 2nd, 2016, and has been at OWMSVN 

since that point. Deb is from Birmingham, Alabama where prior to becoming a Peace Corps 

Volunteer she was the Program Coordinator at a small Nonprofit Organization that focused on 

food justice and youth issues in the inner city.  

Upon her arrival in Sveti Nikole, Deb started off doing grant research, one-on-one English 

assistance for a future EVS volunteer as well as getting involved in making crafts for the city's 

annual Christmas bazaar. She has taught English class for anyone interested but has settled 

for now specifically on 9th graders and high school First Years. Her English classes focus on 

encouraging regular, natural conversation and learning about American culture (as per 

requested by the youth). Highlights include pumpkin pie for Thanksgiving and a Halloween 

party with pumpkin carving!  

She has been actively involved in the Move Your Finger campaigns including participating in 

the eco actions in the municipality and teaching a workshop on how to plant your first flower. 

During the summer, Deb attended the Peace Corps girls' leadership camp GLOW (Girls 

Leading Our World) and a day camp in a village outside of Tetovo to gain more experience in 

working with Macedonian youth. 

Deb regularly helps with translations from Macedonian to English including editing documents 

for clarity and precision. Additionally she helps with technology troubleshooting and registering 

for programs in English. She is always available to assist members and friends of OWMSVN 

with applications in programs for things like EVS exchanges. 

The 2017 holiday season found Deb making more Christmas crafts but also working on a 

Peace Corps grant proposal for a workshop on women's empowerment and leadership. She is 

looking forward to completing a number of projects and applying for new ones in 2018. Her 

goals include an regular adult English class, a bigger Halloween party, and learning more 

Macedonian! 

 ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ  

 Традиционално – Велигденски штанд на ОЖОСВН 

Втора година по ред, по иницијатива на младите членки и членови од Организацијата, 

кои заедно со членките на групата за самопомош реализираа неколку креативни 

работилници за изработка на Велигденски украси. Материјалите за изработките беа 

набавени со финансиска поддршка од институционалниот грант од Цивика Мобилитас 

Програмата и ЛС Свети Николе. На работилниците се изработија над 250 големи и мали 

корпи за јајца, од различни материјали и истите беа изложени и продавани на 13 април - 

Велики четврток во центарот на градот, пред канцеларијата на ОЖОСВН и малкуте 

изработки кои останаа од првиот ден беа дополнети со други изработки од групата за 

самопомош и продавани на 14 април – Велики Петок, пред црквата Св.Никола. Овие 

хуманитарни штандови имаат за цел да се соберат средства за континуирана поддршка 
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на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања 

која повеќе од 13 години функционира во рамките на Здравствената програма на 

Организација на жените на општина Свети Николе, како и да се влијае на подигање на 

свеста кај населението, пред се кај жените, за превенирање од малигни заболувања и 

полесно надминување во случај на болест. 

Велигденскиот хуманитарен штанд беше посетен од над стотина граѓани од општина 

Свети Николе и беше позитивно прифатен од сограѓаните и сограѓанките, а оваа година 

за прв пат и жени од групата за самопомош учествуваа во продажбата на самиот штанд 

и можеа дирекно да споделат искуства од работата на групата. 

Организација на жените на општина Свети Николе и понатаму продолжува со низа 

активности за помош и поддршка на работата на групата за самопомош и нејзините 

членки, унапредување на активностите на групата, но и работи на изнаоѓање начини за 

самоодржливост на групата преку основање на социјално претприемништво и други 

извори на финансирање. 

 Кампања 31 ден - 31жена, март – месецот на жената  

„Жените од Свети Николе низ историјата" 

Организација на жените на општина Свети Николе по втор пат оваа година ја реализира 

локалната кампања „31 ден – 31 жена, март–месецот на жената". Оваа година со 

кампањата беа опфатени жени од општина Свети Николе, првенки во своите професии, 

кои го трасирале патот за интегрирање и вклучување на жените во различни полиња од 

општествениот живот. Самата идеја беше поттикната и спроведена од страна на Рахела 

Симеонова Манева која повеќе од два месеци истражуваше и прибираше информации, 

податоци, фотографии за жените првенки, а се реализираше заедно со помош и 

подршка на тимот во ОЖОСВН ангажиран за реализација на институционалниот гранд 

од Цивика Мобилитас Програмата. Кампањата се одвиваше преку социјалните мрежи, 

односно Facebook страната на ОЖОСВН, каде 31 ден секојдневно се објавуваше по 

една жена првенка, со фотографија и нејзина биографија, односно информации 

прибрани од самите жени или блиски нивни роднини и пријатели. 

Кампањата наиде на многу позитивни коментари и критики од страна на целото локално 

население, луѓето постојано се интересираа, прашуваа, предлагаа жени кои сметаа дека 

треба да се најдат во истражувањето, па тоа беше и причина плус за да се организира 

финална изложба со фотографиите и биографиите на сите 31 жена. Изложбата беше 

организирана во соработка со Народен Музеј Свети Николе, а беше отворена на 12 

април 2017 година, на тема „Жените од Свети Николе низ историјата", истата беше 

посветена на жената активистка и борец за женски права, покојната прва претседателка 

на ОЖОСВН, г-ѓа Вера Златева и секако, на триесет и една светиколчанка, првенки, кои 

зад себе оставиле значајни достигнувања во разни области. Со пригодна програма 

посветена на жените и говори на претседателката на ОЖОСВН - Даниела Панева и 

директорот на Н.Музеј – Александар Арсов, како и на Рахела С.М. и дел од присутните 

жени првенки, беше отворена првата изложба од ваков тип во општина Свети Николе, а 

Народниот Музеј беше премал за да ги собере сите заинтересирани посетители. Од 

првата учителка, трактористка, жена со возачка дозвола, фудбалерка, па преку првата 

машинобраварка, трактористка, пратеничка, жена војник, се до поетеса, падобранка, 
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докторка на науки, шахистка, диџејка беа презентирани сите жени првенки. Оваа 

изложба придонесе поширока целна група да се запознае со работата на ОЖОСВН и да 

се вклучи во активности кои ги реализираме, во периодот на кампањата, за еден месец, 

бројот на следбеници на социјалните мрежи на ОЖОСВН порасна за повеќе од 250 

следбеници.  

 

 ОЖОСВН дел од Мрежата за проценка на влијанието на регулативи 

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за 

економски анализи (ЦЕА) во периодот јануари 2017–декември 2019г. ќе анализираат 

како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) 

при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските организации да се 

вклучат во создавањето на јавните политики во земјата, преку проектот „Проценка на 

влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на 

докази“ и е финансиски поддржан од Делагацијата на Европската Унија. 

Проектот „ПВР во сенка“, ќе придонесе за унапредување на доброто владеење преку 

вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа 

на спроведувањето на ПВР. Целта на проектот е да се зголеми можноста за активно 

вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните 

политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки. 

Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од 

граѓанското општество и државните институции. Доброто спроведување на ПВР ќе 

придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, 

зголемено ниво на законски сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена 

транспарентност на политичките процеси. 

ОЖОСВН заедно со уште девет граѓански организации е дел од Мрежата за проценка на 

влијанието на регулативи кои во понатамошниот период ќе работат на градење на 

сопствените капацитети за учество и надгледување на процесот на ПВР, проценка на 

влијанието на регулативите во сенка, како и на подигање на јавната свест за 

придобивките од ПВР и проблемите во спроведување. 

 

 Национален форум на грантистите на Цивика Мобилитас 

ОЖОСВН беше дел од Националниот форум на грантистите кои се дел од Цивика 

мобилитас програмата насловен како „Граѓаните за промени-Ден на граѓанските 

организации“, а се оддржа на 23 септември во Градскиот парк на „Школка“ во Скопје. 

Програмата се состоеше од повеќе од 30-тина настани кои се одвиваа паралелно, а беа 

надополнети и со настапи на повеќе музичари. Официјално, форумот беше отворен од 

страна на нејзината екселенција Сибил Сутер Тејада – Амбасадорката на Швајцарија во 

Р.Македонија, а потоа се обратија и ПитерТоинес и Александар Кржаловски, кои се 

меѓународниот и националниот лидер на тимот на Цивика.  

На настанот посетителите имаа можност да се информираат за граѓанските 

организации, нивните залагања и постигнувања, како и активно да се приклучат на 

разновидните активности. А од друга страна присутните граѓански организации и 

нивните активисти имаа можност меѓусебно да искомуницираат, да се запознаат, да 

споделат инфомрации, да артикулираат идеи, идентификуваат заеднички каузи дури и 



Годишен извештај 2017 

13 
 

да планираат заеднички општествени акции, да остварат или разговараат за соработка 

со други организации, институции, граѓаните и останатите конституенти. 

 

 ОЖОСВН на Хуманитарен Новогодишен Базар во МСУ „Г.Р.Державин“-Свети 

Николе 

Волонтерите на ОЖОСВН во месец декември реализираа неколку креативни 

работилници за изработка на Новогодишни и Божиќни украси. Креативните изработки 

беа изложени и се продаваа за време на тридневниот Новогодишен фестивал и базар 

во организација на Меѓународниот Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ кој се 

реализираше од 26 до 28 декември 2017 година во дворот на универзитетот. 

Штандот се состоеше од рачни изработки на волонтери од Организацијата и на членките 

на групата за самопомош. Секој посетител на Базарот можеше да одбере креативна 

изработка од штандот на ОЖОСВН и да донира средства за поддршка на групата за 

самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања. Оваа година на 

штандот продаваа самите членки од групата за самопомош, а светиниколчани уште 

еднаш се покажаа како хумани луѓе. 

 

 HEALTH EXPO, STRUGA 2017 

Во периодот од 29 до 31 август во Центарот за едукација „Солферино“ во Струга се 

оддржа Здавствена Конференција (Health Expo). Оваа конференција се реализираше со 

финансиска поддршка на Мировниот Корпус во Македонија, а беше организирана од 

страна на волонтерка од Мировниот Корпус и Црвен Крст на Р.Македонија. 

Конференцијата беше наменета за млади кои претходно учествувале на летните 

младински кампови во организација на Мировен Корпус, а кои се реализираа во 

Крушево. На покана од волонтерката од Мировен Корпус и на наше задоволство тим од 

ОЖОСВН беше поканет и зема учество на конференцијата, каде беше одговорен за 

информирање и превенција во однос на малигните заболување, по која работа сме 

препознаени на национално ниво. Од ОЖОСВН присуствуваа една од членките на 

групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања и 

докторката која во континуитет од самиот почеток, повеќе од 12 години, работи со 

членките на групата. На самата конференција докторката имаше свое предавање преку 

кое на интерактевен и едукативен начин им пренесе информации на учесниците општо 

за малигните заболувања, различните видови и типови на рак, превенција, третман, 

посттретмански терапии, реинтеграција итн. 

 

 

 УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ОЖОСВН НА ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ 

ТРЕНИНЗИ, ОБУКИ, КОНФЕРЕНЦИИ  

 Младинска размена во Троген 

Во соработка со Советот за превенција против малолетничка деликвенција, СППМД од 

Кавадарци, тројца ученици од Гимназијата „Кочо Рацин“ Свети Николе, а воедно и 

волонтери во ОЖОСВН од 10ти до 24ти јануари 2017година зедоа учество на 



Годишен извештај 2017 

14 
 

двенеделната младинска размена во организација на фондацијата Песталоци во 

Троген, Швајцарија, заедно со уште 40 ученици од разни градови од Р.Македонија и 40 

ученици од цела Босна и Херцеговина. На размената учениците дискутираа, истражуваа 

и ги зголемија знаењата за темите: анти-дискриминација, миграција и разрешување 

конфликти. По враќањето од Троген на 9ти февруари учесниците на размената, во 

Гимназијата „Кочо Рацин“ во Свети Николе организираа работилница на тема 

Дискриминација. На истата учество земаа 20 ученици на возраст од 15 до 17години. 

Целта на оваа работилница беше, учесниците од размената да го пренесат стекнатото 

искуство на своите соученици и да ги научат како да бидат потолерантни и помалку 

склони кон дискриминација, да се почитуваат едни со други и покрај различностите. Во 

склоп на работилницата беше презентиран и документарен филм на тема 

дискриминација. 

 Волонтерите на ОЖОСВН се дел од Европскиот Волонтерски Сервис-ЕВС 

Во соработка со Советот за превенција против малолетничка деликвенција, СППМД од 

Кавадарци, Иво Митрушев и Сања Ваневска почнувајќи од јуни 2016 година до 

февруари 2017 година беа дел од EVS проектот „Be the part of BIT“ кој е активност во 

Ерзмус+, Европскиот волонтерски сервис, а се реализираше во Черномељ, Р.Словенија. 

Волонтерите кои беа вклучени како ЕVS зедоа активно учество во организирање на 

настани, хуманитарни концерти, фолклорни фестивали, детски фестивали, земаа 

учество на младински размени на различни теми, како: радикализам, спорт, историја 

итн. но и волонтираа во дом за стари лица и работа со деца во дом за лица со посебни 

потреби. Волонтерите имаа можност да бидат дел од практиканската работа, односно 

учествуваа во тренинг едукација поврзана со факултетското образование и вршеа 

практикантска работа во винарија и имаа можност да се запознаат со производството на 

природни сокови како семеен бизнис. За време на своите волонтерски денови Иво и 

Сања имаа можност да се сретнат, запознаат, и разменат искуства со повеќе млади од 

различни европски држави: Италија, Хрватска, Шпанија, Полска, Поругалија, Романија. 

Во овој временски период Сања држеше курсеви по македонски јазик и часови по 

кулинарство за младите од Черномељ. 

Одличната соработка со Советот за превенција против малолетничка деликвенција, 

СППМД од Кавадарци донесе уште 2 ЕВС договори за наши членки. Емина Токовиќ и 

Мартина Богдановска волонтерки од ОЖОСВН зедоа учество во EVS програмата во 

проектот „Where Passion Ignites Inspiration" финансиски подржан од програмата Еразмус 

+ на Советот на Европа во реализација на Bo drum Dance Club Association. Волонтерките 

заедно со 27 млади од 12 европски земји учествуваа во подготовка, промоција, 

организација и реализацијата на 18-от Интернационален Бодрумски фестивал на танци 

2017г., кој се одржа од 22 до 28 мај 2017 година во Бодрум, Р.Турција. Во 45те дена 

волонтерско учество младите имаа можност да ги развиат нивните знаења во однос на 

интеркултурното учење, управување со настани, способности за презентација, 

управување за време на кризи, како и можност за изучување на Турскиот јазик. Освен 

развивање на разни способности волонтерите се запознаа со различни теми поврзани 

со борбата против расизм, ксенофобија, кршење на предрасудите и стереотипите и др. 
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 "Youth-led Activism / Changemakers", младинска размена 

Во соработка со СППМД од Кавадарци, четири волонтери и волонтерки од Организација 

на жените на општина Свети Николе од 25 јуни до 1 јули земаа учество на 

размената "Youth-led Activism/Changemakers" која ја реализира организацијата ТОКА од 

Приштина. На младинска размена во Приштина учествуваа 20 млади од Македонија, 

Шведска и Косово. Младите имаа работилници на различни теми како: загадување, 

дискриминација, човечки права и др. Младинскиот камп беше посетен од страна на 

неговата екселенција г-нот Хенрик Нилсон, Амбасадорот на Шведска во Косово. 

Амбасадорот заедно со учесниците на размената сподели свое лично искуство од 

неговиот граѓански ангажман и им порача да бидат толерантни еден кон друг и дека 

само така ќе може да ги надминат бариерите. Организацијата домаќин во склоп на 

своите проектни активности организира и посета на повеќе културно историски 

споменици во Приштина и околината. Волонтерите се вратија дома побогати со нови 

знаења, нови искуства, нови сознанија за културата на Шведска и Косово. 

 МОЈАТА ПРВА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА 

Во Чрномељ, Словенија од 9 до 16 октомври 2017 година, во организација на 

Младинскиот центар БИТ се одржа младинска размена од програмата Erazmus+ на која 

учествуваа младинци од Словенија, Македонија, Шпанија, Португалија, Хрватска и 

Полска. Волонтер на Организација на жените на општина Свети Николе заедно со 

млади од организацијата СППМД од Кавадарци учествуваа на оваа младинска размена 

во Словенија. Самиот наслов на размената „Урбана куќа“ кажува дека се работи за 

подигнување на урбанизација во руралните средини, па преку идеи и креативни 

работилници за рециклирање стари работи, искористување неискористени простори на 

тренингот се формираше урбана тераса, која преку идеите на учесниците на размената, 

преку нивно разработување во групи, тимскот дух, доби нов модерен изглед. Оваа група 

млади докажаа дека без помош и без многу пари може да се изгради нешто ново и 

корисно. Во склоп на проектните активности беше организирана посета на „Рецикларна“ 

во Ново Место, каде учесниците се запознаа со европски пример за рециклирање и 

грижа за животната средина. Исто така, во Љубљана учесниците имаа можност да ги 

посетат „Co-Working“ компанијата, која е една од поголемите компании за соработка во 

Словенија, урбан паркот на Љубљана, урбаната галерија Метелкова арт центар. 

 ТРЕНИНГ КУРС „Young people not in education, employment or training", 

Черномељ, Словенија 

Зафирова-Стоиловска Маринела и Атанасов Александар, претставници од 

СОУ "Кочо Рацин" Свети Николе, во соработка со Организација на жените на општина 

Свети Николе во партнерство сo Советот за превенција на малолетничката 

деликвенција од Кавадарци, заедно со 25 претставници од Бугарија, Италија, Франција, 

Кипар, Македонија, Шпанија, Полска, Белгија, Чешка, Малта, Романија, Хрватска и 

Словенија од 06-12 ноември 2017 учествуваа на тренинг курс во организација на 

Младински центар БИТ од Черномељ, Словенија. Тренинг курсот овозможи учесниците 
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да се запознаат со програмата Erazmus+ и да стекнат вештини за пристапување и 

вклучување на младите во процесот на едукација, вработување и друг вид на обуки 

претставено преку „NEET people". Преку конструктивна дискусија за време на тренингот 

се разменија различни професионални пристапи кон младите како ранлива категорија 

преку работилници поткрепени со интересен и кретивен пристап. Неформалниот дел на 

тренингот опфати организирање на интеркултурна вечер каде преставниците од 

различните европски држави ја презентираа својата култура и традиција. Младинскиот 

центар БИТ од Черномељ организација домакин, организира традиционална словенечка 

вечер на која беа претставени словенечките обичаи, словенечката културата и 

традиција. Трениг курсот помогна на сите учесници да се стекнат со нови знаења за 

креативен пристап како младите да се интегрираат во заедницата, како без стереотипи и 

потенцијалната дискриминација да се пристапи на ранливите групи на луѓе во 

општеството и спречување на радикализацијата. 

 ОЖОСВН ТЕКОВНО ГИ ЗАЈАКНУВА КАПАЦИТЕТИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВИ И 

ПОДДРЖУВАЧИ  

Во соработка со партнерски организации од Р.Македонија и европските земји, како и со 

институции, организации, фондации, волонтери, волонтерки и поддржувачи на 

ОЖОСВН, во изминатиот период беа вклучени во низа активности, работилници, 

конференции, тренинзи, акции, како во програмата на Ерзмус+ и Европскиот 

волонтерски сервис, така и во други програми, партнерства и проекти. 

Во соработка со Советот за превенција против малолетничка деликвенција, СППМД од 

Кавадарци, Тодорче Мишев зеде учество на трениг курс на тема „Empower Zone Ahead“ 

кој се одржа од 17 до 24 Мај 2017 во организација на Qendra Mesdheu (Mediterranean 

University of Albania), во Драч Албанија. На тренингот учествуваа 38 млади од 12 

европски држави. Целта на тренингот беше да се зајакнат капацитетите на учесниците 

преку неформално образование, се со цел да научат вештини за развивање на младите 

во општеството и преку овие вештини да се зголеми вработеноста на млади луѓе во 

нивните заедници. Теми и подрачја на кои што се работеше на тренинг курсот беа: 

младинската невработеност, како до вработување на младите, како до подобро CV за 

вработување и подобрување на вештините за полесно вработување. Исто така 

учесниците беа запознаени со процесот за отпочнување со работа на Невладини 

организации и соработување со Европска Унија, вклученост на невладините 

организации во европските програми: Erasmus+ програми, EVS, Youth Exchange, Training 

Course. Едукатори на тренингот беа Ана Дервиши (Албанија), Лука Фронгиа (Италија) и 

Лаура Џаџиу (Албанија). 

Во соработка со Црвен Крст Свети Николе, во периодот од 3 до 6 септември, две 

претставнички на ОЖОСВН имаа можност да присуствуваат на Основна обука за 

проектен менаџмент. Обуката се оддржа во Едукативниот центар Солферино во 

Струга,а учесниците на обуката имаа можност да се стекнат со знаења и вештини за 

проектен менаџмент, од развивање на проектна идеја, потполнување на проектна 

апликација, имплементација, мониторинг и евалуација на проекти. 
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Младите членови на ОЖОСВН почнувајќи од септември 2017 година редовно секој петок 

имаат часови за разговорен англиски јазик. Часовите ги држи волонтерката од Мировен 

Корпус која е во ОЖОСВН, а учесниците се поделени во две групи имаат одделни 

часови, за деца до 15 години и за млади над 15 години. И во двете групи редовно во 

просек присуствуваат 8-10 деца, кои преку игри, вежби, тестови, разговор, стекнуваат и 

ги надополнуваат своите знаења за англиски јазик. 

Од ноември 2017 година, на барање на младите и нови членови, започнавме со 

реализација и на едукативни работилници за воведување во граѓанскиот активизам, 

стекнување на нови знаења и вештини. Целта на циклус работилници кои се реализираа 

во последните два месеци од 2017 и продолжуваат понатаму, а се наменети за целна 

група млади на возраст 14-16 години е преку неформално образование/интерактивни 

работилници кај младата популација, да се придонесе кон градење сопствени ставови, 

правилно расудување и прифаќање на различностите, а не нудење готов одговор на 

поставени прашања и нивно прифаќање како такви. Работилниците преку разработка на 

различни теми ги поттикнуваат учесниците да размислуваат сеопфатно, правилно да се 

однесуваат и комуницираат, да научат да даваат и примаат конструктивни критики 

поврзани со нивното однесување, да стекнуваат доверба во опкружувањето и поголема 

самодоверба, но и лична одговорност преку активно учество во работата на самите 

работилници но и надвор од нив. Покрај овие теми, учесниците учат и бон-тон за 

правилно однесување, тимска работа, како заеднички да донесуваат одлуки и преку овој 

начин на учење да ги надминат личните стереотипи и предрасуди. До сега се 

реализираа следниве работилници: 

I.Комуникациски вештини: Тимска работа, Заедничко донесување на одлуки, 

Перцепција, Предрасуди и стереотипи, Градење доверба, Лидерски вештини. 

II. Знаеме ли да се однесуваме?: Култура на однесување, Култура на облекување, 

Хигиена на современиот човек, Јавен настап-однесување на јавно место/современо 

комуницирање, Службен бон тон, Култура на дарување. 

Волонтери и волонтерки и наши подржувачи континуирано работат на зајакнување на 

сопствените знаења, разменување на искуства и проширување на соработки и 

вмрежувања, па и во изминатиот период беа вклучени во низа активности, работилници, 

тренинзи организирани од страна на организации со кои соработува Оранизацијата, 

меѓу кои: Цивика Мобилитас Програмата, Мировниот корпус во Р.Македонија, 

Младинска алијанса Крушево, LA STRADA, Институтот за демократија, ТАКСО, 

Македонското женско лоби, Центарот за истражување и креирање политики, Коалиција 

СЕГА, Мост и други организации. 

Во изминатата 2017 година, според интерна статистика за настани и активности во 
ОЖОСВН се евидентирани вкупно 1262 учесници кои биле присутни на настани во 
организација на ОЖОСВН или наши претставници на активности од други организации 
или институции. Од нив 899 се жени, а 363 се мажи. Вкупно се евидентирани 125 
настани од кои 30 се Обуки/работилници/семинари, а 95 се конференци, тркалезни 
маси, младински размени, состаноци и останати активности.  
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    ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

За период од 01.01.2017 – 31.12.2017 година 

ОПИС Износ во денари  

I АКТИВА  

Постојани средства - Опрема 35.515 

Парични средства 604.784 

Други краткорочни 
побарувања 

1.421.090 

Активни временски 
разграничувања 

377.496 

ВКУПНО АКТИВА 2.438.885 

II ПАСИВА  

Деловен фонд 35.515 

Обврски спрема добавувачи 22.203 

Дел од вишокот на приходите 
пренесен во наредната 
година  

604.784 

Пасивни временски 
разграничувања 

1.776.383 

ВКУПНО ПАСИВА 2.438.885 

     
 

БИЛАНС НА УСПЕХ 

За период од 01.01.2017 – 31.12.2017 година 

ОПИС 
Износ  во 
денари  

I. Приходи   

I.а. Приходи од чланарини, 
подароци, донации и приходи од 
други извори 

2.503.118 

I.б. Сопствени  приходи      12.649 

I.в. Други приходи         5.109 

I.г. Пренесен дел од вишокот на 
приходите од претходната година 

   393.882 

ВКУПНО ПРИХОДИ 2.914.758 
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II. РАСХОДИ  

II.а. Материјални расходи, услуги 
и амортизација 

1.071.612 

II.б. Други расходи 672.360 

II.в. Средства за опрема 25.000 

II г. Плати и надомест на плати 541.002 

Вкупно расходи 2.309.974 

Остварен Вишок на приходи- 
добивка пред оданочување 

604.784 

 
 
 
 
Организација на жените на општина Свети Николе 
                       Претседателка 
                      Даниела Панева 
                       ______________ 
 

 
 


