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1. ЗА ЖЕНСКА ГРАЃАНСКА ИНИЦЈАТИВА АНТИКО
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО е формирана во 1999 година како одговор на потребата на заедницата за
мултиетничко вмрежување и тимско делување во областа на демократијата, плурализмот, толеранцијата, меѓуетничката
соработка, унапредувањето на родовата рамноправност и активното учество на граѓаните во изградбата на мирот во
заедницата, преку економска, социјална, културна благосостојба и почитување на основните човекови права на сите луѓе
- различни и маргинализирани.
Мисија: Промоција на културата на мирот – подобрување на социо-економската положба на жените и младите,
родова рамноправност, поддршка за зајакнување на капацитети, влијание за креирање на родови политики, застапување за целосно спроведување на домашни и меѓународни инструменти за заштита на човековите/женските права.
Визија: Оддржлив мир и развој – граѓанско oпштество кое обезбедува еднакви можности и ги почитува човековите
права на сите граѓани без разлика на нивната полова, етничка, верска и секаков друг вид на различност.
Мрежата на АНТИКО со координирани акции и партнерство со граѓанските организации, локалната самоуправа,
бизнис секторот, медиумите и други чинители, спроведува континуирани активности кои остваруваат позитивно влијание на ниво на индивидуи, групи и на ниво на заедницата. Форми на делување: јакнење на капацитети, застапување во
институциите на системот, промоција, информирање, едукација, неформално образование, родови истражувања,
издавање на публикации, прирачници и др. АНТИКО работи и на спроведување на јавни акции во заедниците, воспоставува влијание и поддршка за креирање родово одговорни политики и буџети на локално и централно ниво.
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2. РАБОТА НА ПРОЕКТИ
Во периодот 01 септември– 31 декември 2017 година, ЖГИ АНТИКО работеше паралелно на два проекти:
1.
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ГРАНТ ЦИВИКА
Период на спроведување – јануари 2017-јуни 2018 година
Донатор – проект на Швајцарската Агенција за Развој и Соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска,
Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС) и Шведскиот Институт за Јавна Администрација (SIPU)
Големина на грант – 2.375.000,00 МКД
2.
ПРОЕКТ ЗДРУЖЕНИ СИЛИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ
Период на спроведување јануари – 2016-август 2018 година
Донатор – Европска Унија во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско опшество и медиуми 2014
Партнери – COSV–Подружница Прилеп и ЦГИ од Прилеп
Вкупен буџет за трите партнер организации – 329.584,78 ЕУР
Во периодот на известување АНТИКО исто така работеше на комплетирање на завршните извештаи по ЕУ Проектот
ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЖЕНИ ОД ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ
Период на спроведување јануари - 2016-јули 2017 година
Донатор – Европска Унија во рамките на ИПА Програма за социјална инклузија
Партнер – CARE Германија/Луксембург е.В.
Вкупен буџет за двете партнер организации – 210.519,86 ЕУР
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3. СУМИРАНИ КЛУЧНИ
ДОСТИГНУВАЊА ВО ПЕРИОДОТ 01.09 31.12.2017 ГОДИНА
I. Во рамките на институционалниот грант од
ЦИВИКА Мобилитас
АНТИКО едуцираше 501 лице за препознавање на
родово базираното насилство
Во периодот 25 ноември – 10 декември, во рамките на
Кампањата 16 дена активизам против насилство врз жени и
девојчиња,АНТИКО во соработка со своите членки на
мрежата, организираа 18 настани во 14 општини и опфатија 501 лице. Тематски активностите беа поделени во три
групи, базирајќи се на видот на целната група и приоритетните теми кои оваа година беа во фокусот на делувањето на
АНТИКО. Се покрија настани наменети за едуцирање на
помладата популација – деца во основни училишта од 8 и
9то одделение, како и средношколци (50%), понатаму настани за жени(28%), и настани наменети за претставници на
ЕЛС и други засегнатите страни со цел да се поттикне
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интерсекторската соработка и координирано дејствување
во третирањето на овој општествен проблем (22%).
АНТИКО во рамките на кампањата креираше и едукативен
материјал – флаер, кој го дисеминираше за време на
настаните, но истовремено водеше и медиумска кампања
како би можеле потребните информации да достигнат до
што поширок аудиториум. За таа цел се дадоа вкупно 24
изјави/гостувања за/во медиуми кои се достапни на
YouTube профилот на АНТИКО, како и на Sound Cloud
профилот на АНТИКО каде се објавуваат гостувањата во
радио емисии.

ЖГИ АНТИКО
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Дел од фотографиите од спроведените активности
8

ЖГИ АНТИКО

СУМИРАНИ ПОДАТОЦИ ОД СПРОВЕДЕНА
КАМПАЊА 16 ДЕНА АКТИВИЗАМ 2017 ГОДИНА
Број на спроведени активности – 17
џ Поделба на активностите по вид на целна група
1. Активности со млади = 8
2. Активности со жени = 5 (од нив 3 од урбани
средини и 2 во рурални средини)
3. Активности со претставници на ЕЛС и други
засегнати страни = 4
џ Број на општини во кои се спроведени
активностите – 14
џ

180
160
140
120
100
80
60
40
20

џ

Покриеност на 6 плански региони

џ

Вкупен број на учесници – 501

џ

Поделба на учесниците по етничка припадност
- Албанци – 323- Македонци – 107
- Турци – 41
- Роми – 19
- Срби – 6
- Бошњаци – 4
- Власи – 1
Покриеност на кампањата
по плански региони
жени
394
171
133
70

Шуто Оризари

Прилеп

Аеродром

Пробиштип

Могила

Ресен

Јегуновце

Кичево

350

Липково

Теарце

250

Куманово (2 активности)

Гостивар (2 кативности)

200

Тетово (2 активности)

Делчево

100

53

42

32

Поделба на учесници по етничка припадност
300

150
50
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АНТИКО има подготвено Драфт Стратешки
план за 2018-2021 година
Креиран Драфт Стратешки план за 2018-2021 година,
на партиципативен начин преку интерактивни работилници, фацилитирани од надворешен експерт. Како дел
од интерактивните работилници кои се одржаа во
периодот 03-05.11.2017 година во Хотел Изгрев Струга, со
17 лица - членките на мрежата, членови од извршниот тим
и конституенти ja ревидираа визијата, мисијата и стратешките насоки, со цел истите да се во согласност со реалните
потреби на организацијата и нејзините конституенти.
Планот е една од најважните рамки за насочување на
работата на Извршната канцеларија и на мрежата на
АНТИКО за следните 4 години. Дополнително АНТИКО
спроведе и две средби за доработка на стратешкиот план
(21 и 27.12.2017 година).Согласно процедурите и политиките на АНТИКО. Во наредниот период АНТИКО ќе го
претстави планот пред своите структури и истиот ќе се
стави на усвојување пред Собранието.
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Во рамките на ЕУ проектот Здружени сили за инфраструктура; 4. Унапредување на урбанистичките
планови и контрола), но и ќе се застапува и лобира во
заеднички интереси
ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА:

Општината програмата да биде усвоена и буџетирана од
страна на општинскиот Совет.

Одржани 4 форуми со граѓани и преставници на ЕЛС,
граѓанските организации и други засегнати страни во
општина КАРПОШ.

Креирана Драфт Програма на приоритети во
Општина Карпош
Форумскиот процес во рамките на Европскиот проект
„Здружени сили за заеднички интереси“, кој АНТИКО го
спроведе во текот 11 и 12 месец од 2017 година,
вклучуваше 4 граѓански форуми, со вкупен број на 109
учесници, од каде главниот продукт е Драфт програмата
која произлезе од партиципативните форуми. Во понатамошниот период, врз основа на Драфт програмата за
приоритети на О. Карпош ќе се објави и конкурс за мали
грантови со цел спроведување на акции кои произлегуваат
од Програмата и третираат некое од приоритетните
мапирани прашања (1. Пoдoбрување на условите за
животната средина и здравјето на граѓаните; 2. Зголемување на безбедноста во сообраќајот и на пешаците;
3. Пoдoбрување на комуналното уредување и локалната

www.antiko.org.mk
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4. ИМПЛЕМЕНТИРАНИ АКТИВНОСТИ,
ДОСТИГНУВАЊА И РЕЗУЛТАТИ ВО
ПЕРИОДОТ СЕПТЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ
2017 ГОДИНА
4.1. Активности во рамките на
Институционалниот грант Цивика Мобилитас
4.1.1. Жени во политика, Локални избори 2017
година
АНТИКО изврши Родова анализа на кандидатските
листи за градоначалници/чки за престојните локални
избори од 2017 година. Извршената родова анализа даде
изненадувачки неповолни резултати каде се покажа дека
жените за овие локални избори за градоначалнички
позиции се застапени со само 6,5%, односно од 260
поднесени кандидатски листи, само 17 жени кандидатки.
За таа цел АНТИКО спроведе кампања по социјалните
медиуми и ја дисеминираше оваа информација на три
јазици до најмалку 7.481 лице. Дополнително АНТИКО
беше присутна на локалните и националните медиуми
каде отворено дискутираше за застрашувачката положба
на жените во политиката во РМ. За таа цел се спроведе/оа 1
тв интервју/а и веста беше дисеминирана до 25 медиуми
(електронски).
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4.1.2. Воспоставена соработка со институциите на
локално и централно ниво – Активно учество и
остварено влијание за креирање и спроведување на
јавни политики!
АНТИКО на 28.09.2017 година, во просториите на
МТСП, беше дел од работната група за подготовка за
Националниот Акциски план на Резолуцијата ОН СЦР1325
“Жените, мирот и безбедноста“ (2018-2020). На состанокот
се разви дискусија во однос на начинот на известување,
прецизирање на индикатори за предложените активности,
изработка на годишен оперативен план за полесна
имплементација на акцискиот план со задолжително
вкучување на сите релевантни институции. Даден беше
предлог да се изнајдат решенија за целосно префрлање и
превземање на Националниот акциски план од страна на
Министерството за одбрана (МО) поради големата
поврзаност со надлежностите на АРМ и МО. Во работната
група учествуваа преставници од релевнтните министерства и 3 преставници од граѓанскиот сектор меѓу кои и
преставничката на АНТИКО, како организација која 13 год.
активно работи и соработува со институциите за креирање
на политиките, а и во заедниците релизира активности кои
произлегуваат од стратешките цели и приоритети на НАП

www.antiko.org.mk

на Резолуцијата ОН СЦР1325 „Жените, мирот и безбедноста“.
Учество на ЖГИ АНТИКО во работната група на МТСП за
изработка на НАП за родова рамноправност - 2018-2020. На
ден 15.11.2017во Хотел Александар Палас, 2 преставнички
на ЖГИ АНТИКО како активни членки учествуваа на
работните групи на МТСП за креирање на НАП за родова
рамноправност.

4.1.3. Спроведување на заеднички акции и
активности на релевантни теми во насока на
исполнување на својата мисија и визија
АНТИКО и понатаму активно делуваше и партиципираше во спроведување на заеднички акции и активности на
релевантни теми кои се во насока на исполнување на
нејзината мисија и визија. На 16.09.2017 година во „Јавна
соба“ (Скопје) АНИТИКО даде поддршка на националната
кампања „И мажите можат“, чија што цел е промовирање
на вклучувањето на мажите и момчињата во постигнувањето на родова рамноправност.Ова беше првиот настан
во рамките на кампањата сеоджаа 3 работилници за
градење вештини („Мажите готват“, „Мажите пеглаат“ и
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„Креативни игри за децa“), во кои активно учество земаа
мажи и момчиња.

Учество на Регионална средба одржана на 28, 29 и
30.09.2017 год. во Хотел Вест Унион, Скопје со цел –
Регионална соработка во областа на мирот, сигурноста и
правдатa се одржа повеќедневниот настан „Женски суд
фемистички пристап кон првдата.“ Преставничка на ЖГИ
АНТИКО, учествуваше во регионалната средба иницијатива
покрената „Жене у Црном“ односно од 10 женски групи од
просторите на Ех – Југославија кои активно работат во
прашањата на феминистичките приоди во креирање на
нови модели и перспективи кон реализирање на правдата
– фемистичката грижа и одоворност. На средбата беа
присутни жени сведоци – и мировни активистки кои
доживееле насилство и се жртви на војните конфликти во
регионот. На средбата се говореше на тема: Што е женскиот
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суд? Што преставува феминстичкиот пристап кон
правдата? Историја и процес на организирање на женскиот
суд. И многу други теми на женските страдања и искуства
од меѓуетничките војни. Во средбата беше промовирана
публикацијата за Женски суд, како и размислувањата на
жените од различни националности за актуелните
општествено – политички прашања и збиднувања во
нашите земји регионот и светот и влијанието, улогата и
положбата на жените во тој контекст.
20.10.2017 год. во Х. Порта – Учество во Годишното
Собрание на Националната мрежа против насилство врз
жените и семејното насилство.Подоцна во процесот на
избор на нови членови во Управниот одбор, Претседателката на АНТИКО беше избрана за член на Управниот
одбор на Националната мрежа, со што АНТИКО во идните 4
години ќе ја поддржува нејзината работа фокусирана на
градење на политиките во областа на намалување на
родовото и семејното насилството, а и да даде придонес за
нејзиниот нејзиниот раст и развој како една од нејзините
оснавачи и редовни членки.

ЖГИ АНТИКО

16.11.2017 во салата "Борис Трајковски" во зградата на
Собранието на Република Македонија.преставнички на
ЖГИ АНТИКО учествуваа на седницата на Собраниската
комисија за еднакви можности, односно Јавна расправа на
тема: „Говор на омраза во медиумите насочен кон жените“

Учество и членство во домашни и меѓународни
активности организирани од мрежите каде АНТИКО е
член
24.11.2017 год. Собрание на РМ – Учество во настанот
за националното отпочнување на овогодинешната Кампања – 16 дена активизам против насилство врз жените и
девојките под мотото „Сo срце за секоја една. Македонија.

29.11.2017 – МТСП - праставничката на ЖГИ АНТИКО
Ѓунер Баша Небиу е избрана да биде редовна членка на
Националното координативно тело против семејно насилство, формирана со решение на Владата на Република
Македонија. Ова тело ќе има значајна улога во имплементацијата на Конвенцијата на Советот на Европа за
спречување и борба против насилство врз жените и
семејно насилство, позната како Истанбулска конвенција.
Координацијата на институциите и организациите кои се
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застапени во ова тело е од суштинско значење за доследно
спроведување на обврските кои Република Македонија ги
презеде со ратификацијата на Конвенцијата. Покрај
претставници на Министерството за труд и социјална
политика во ова тело партиципира и Министерството за
здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука, пратеници во Собранието на РМ, претставник на Канцеларијата на Народниот
правобранител, судија од Основен суд Скопје 2, јавен
обвинител од ОЈО и двајца претставници од граѓански
организации една од нив ЖГИ АНТИКО.
На 06.12.2017 година во просториите на МКЦ Скопје,
АНТИКО зеде активно учество во овогодинешниот НВО
Саем под наслов „Активно граѓанство = Подобро Општество“. АНТИКО имаше можност да ги претстави своите
програми, активности, резултати и продукти. Саемот наиде
на голема посетеност и покрај другото претставуваше
одлина можност за вмрежување помеѓу ГО.

07-09.12.2017 год. во Х.Бистра Маврово – Учество во
работилниците за Стратешко планирање на Национална
противнасилство врз жените и семејно насилство за 2018
со членките на Мрежата.
На 7 декември ревидирање на програмата за работа
на Мрежата.
На 8 и 9 декември: Вмрежување на членките на Мрежата со политичките партии односнопретседателките на
Женските форуми и градење заедничка женска агенда.

21.12.2017 – Учество на Седница на Парламентарната
Комисијата за труд и социјална политика.
Учество во повеќе јавни дебати конференции,
тркалезни маси и други активности од страна на национални мрежи каде што членуваме и со други оганизации со кои
соработуваме.
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21.12.2017 – Учество на Седница на Парламентарната
Комисијата за труд и социјална политика.
Учество во повеќе јавни дебати конференции, тркалезни маси и други активности од страна на национални
мрежи каде што членуваме и со други оганизации со кои
соработуваме.

состојбата на половата еднаквост во различни
земји од Западен Балкан
џ мерење на родовата еднаквост и индексот на
родова еднаквост
џ постоечко истражување за родова еднаквост и
реформа на јавната администрација.
џ

Меѓународна Соработка
22-23.11.2017 год. во Каиро – АНТИКО зеде учество на
меѓународната Конференција во Каиро „Граѓанско учество
за правата на Жените“, организирана од Еуромед феминистичката Иницијатива каде активно членува.
01.12.2017 год. Даниловград, Црна Гора – Преставничка на АНТИКО учествуваше во Регионална Конференција Мерење на родова еднаквост во Западен Балкан
организирана од РеСПА „Напорите на меѓународните и
регионалните организации (ReSPA, UNDP, EIGE, ОБСЕ) во
промовирањето на родовата еднаквост“.

www.antiko.org.mk
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07, 08 и 09.12.2017 – Маврово –Учество во работната
средба со членките на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство и Претседателките на
Женските форуми на политичките партии.
На 7 декември ревидирање на програмата за работа
на Националната мрежа против насилство врз жените и
семејно насилство за 2018 со членките на Мрежата. На 8 и 9
декември: Вмрежување на членките на Мрежата со политичките партии односно претседателките на Женските
форуми со цел на градење на заедничка женска агенда.

20.12.2017. Холандска Резиденција - Неформалени
разговори за вмрежување – организирана од од Холандската и Британската Амбасада.

4.1.5. Спроведени активности за јакнење на
внатрешните капацитети на мрежата на АНТИКО
4.1.6.

Транспарентност и медиумско покривање

Во периодот на известување АНТИКО го подготви и
објави вториот квартален електронски билтен. Билтенот се
објави во електронска форма на проектната веб страна на
АНТИКО. Извршени се 254 објави: 5 на проектната веб
страна, 46 објави на веб страната на АНТИКО, 81 објави на
ФБ профилот, 102 објави на ФБ ФАНстраната, како и 20
објави на youtube. Дополнително во периодот септември –
декември 2017 година, спроведено е 1 радио интервју и
направени се 43 објави на електронските национални и
локални медиуми. На 03.Октомври преставничката на
АНТИКО учествуваше во ТВ Емисија Pasdite me ju (
Полладне со вас) ALSAT; На 11 Октомври во Дневниот
весник КОХА рубрика: различно со...(Ndryshe me...) беше
објавено интервјуто на преставничката на АНТИКО ВО 2
цели страници http://www.koha.mk/ka-femra-qe-pranojnete-jene-stoli-demokratike/. Додека во Декември 2017 во
Утринската програма на TV Shenja. и 3 изјави во Порталoт
PORTALB.
На 09.09.2017 година ИО на ЖГИ АНТИКО реализира
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средба, во просториите на ЖГИ АНТИКО. На средбите се
зборуваше заврши ревидирањето на постоечките
документи кои се бават со дефинирањето на процедурите
и правилата за отчетно и транспарентно работење на
мрежата и на Извршната канцеларија. Исто така средбата
на членовите на ИО ја искористија за детално разгледување на пристигнатите апликации за членство и избор на
нови организации членки и организации соработници на
мрежата на АНТИКО. Дополнително се изврши анализирање и планирање на престојниот ритрит – партиципативен
процес и интерактивни работилници наменети за изработка на Стратешкиот план на АНТИКО.

www.antiko.org.mk
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4.2. Активности во рамките на ЕУ проектот локалното население и кои ќе се користат за застапување
во идните проектни активности, односно:
„Здружени сили за заеднички интереси“
4.2.1. Јакнење на капацитети на претставници од 7
ЕЛС и од 6 локални ГО на тема Застапување
Во периодот 20-22.09.2017 година, во Охрид се одржа
Тренингот на тема Застапување. Тренингот се спроведе во
рамките на ЕУ проектот „Здружени сили за заеднички
интереси“ - Joint Forces for Common Interests, каде целни
групи беа претставници од 6 општини: Теарце, Карпош,
Ресен, Кочани, Чашка и Делчево, како и претставници од 6
граѓански организации кои во рамките на проектот имаат
улога на менторски организации. Методологијата на
работа беше базирана на: интерактивни работилници,
искуствено учење, создавање на демократски контекст,
позитивна мотивација, активно слушање, бура на идеи,
работа во мали групи, практични вежби, pоwer point
презентации од страна на обучувачот, презентација на
продуктите групната работа од страна на учесниците,
студии на случај – дефинирање на проблем – примарни и
секундарни целни групи, force field analyses, развивање на
пораки, пленарни сесии – развивање на дискусија.
Учесниците имаа можност да дефинираат и приоретизираат области за локални прашања кои се од важност за
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1. Комунални прашања и инфраструктура – 10 гласови;
2. Прашања поврзани со животната средина – 8
гласови;
3. Патишта и транспорт – 7 гласови;Обука на тема
Застапување, со претставници од ЕЛС и ГО од 6 општиниОхрид, 20-22.09.2017 год.
4. Здравствени прашања – 4 гласови;
5. Недостаток од спортска инфраструктура – 3 гласања;
6. Справување со бездомни кучиња – 3 гласови;
7. Урбанизација/ДУП – 3 гласови;
8. Недостаток од фонд за справување со природни
катастрофи – 3 гласови;
9. Градинки – 2 гласови;
10. Туризам – 1 глас;
11. Социјални прашања – 1 глас;
12. Култура – 1 глас.
Учесниците го оценија тренингот со висока оцена,
каде 94,5% изјавија дека тренингот ги исполнил нивните
очекувања и истите дадоа просечна оцена од 4.59 (од
максимум 5) дека тренингот им овозможи практично
искуство кое го сметаат за корисно во нивната организа-
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ција/институција и кое ќе им овозможи успешно да
спроведуваат идни активности за застапување.

Обука на тема Застапување, со претставници од
ЕЛС и ГО од 6 општини - Охрид, 20-22.09.2017 год.
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4.2.2. Одржување на форуми во заедниците во
Општина Карпош
Форумскиот процес во рамките на Европскиот проект
„Здружени сили за заеднички интереси“, кој АНТИКО го
спроведе во 11 и 12 месец од 2017 година, вклучуваше 4
граѓански форуми, со вкупен број на 109 учесници. На наше
големо задоволство покрај континираниот голем број на
учесници, форумите беа и соодветно медиумски покриени
со над 15 објави. Главниот продукт од форумите е Драфт
програмата која произлезе од партиципативните форуми.
Во понатамошниот период, врз основа на Драфт програмата за приоритети на О. Карпош ќе се објави и конкурс за
мали грантови со цел спроведување на акции кои произлегуваат од Програмата и третираат некое од приоритетните прашања:
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1. Пoдoбрување на условите за животната средина и
здравјето на граѓаните;
2. Зголемување на безбедноста во сообраќајот и на
пешаците;
3. Пoдoбрување на комуналното уредување и
локалната инфраструктура;
4. Унапредување на урбанистичките планови и
контрола), но и ќе се застапува и лобира во Општината
програмата да биде усвоена и буџетирана од страна на
општинскиот Совет.
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4.3. Активности во рамките на ЕУ проектот
„Вклучување на жени од етнички заедници на
пазарот на трудот“
4.3.1. Учество во панел за заокружување на
проектите од грантовата шема организиран од Техничка
помош
На 16.11.2017 година во Х. Континентал, АНТИКО зеде
активно учество во настанот организиран од Проектот за
Техничка Поддршка, која беше прогласена една од многу
успешните реализирани проекти. Покрај тоа што
преседателката беше една од панелистките на настанот,
исто така целиот програмски тим на АНТИКО се здобија со
сертификати за учество во програмата за Лидерство и
менаџмент за успешно спроведување на ЕУ Грантови.
АНТИКО исто така се претстави и на саемот на ГО кој што
беше организиран во рамките на настанот.

4.3.2. Учество на Саем за ГО организиран од МТСП и ЕУ
На 04.12.2017 година во холот на Економскиот Факултет во Скопје, АНТИКО зеде учество во настанот на МТСП и
ЕУ настан за постигнувања по грантовата шема IPA IV, и зеде
учество во саемот на ГО и во тркалезната маса на тема
Вработување.
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