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ИНФОРМАЦИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО е интеретничка grass‐root мрежа , формирана 1999 на
семинарот, ,, Жените и женското организирање во изградба на мирот и цивилното
општество во Република Македонија, како одговор на потребата за женско вмрежување и
придонес во областа на изградбата на мирот и благосостојбата во заедницата.
Иницијативата беше покрената од страна на истакнати лидерки и активистки од 10 локалните
заедници на Република Македонија: македонки, албанки, ромки, турчинки, србинки, босанки
и влаинки, активни во женското и мировно движење.
ЖГИ АНТИКО 15 години активно работи во остарувањето на својата визија и мисија. Четри
години како неформална група/мрежа реализирајки голем број на иницијативи во Р.
Македонија и пошироко. Во 2003, таа ја формализира работата и продолжи да даде придонес
во остварувањето на својата:
ВИЗИЈА: Одржлив мир и развој ‐ oпштество кој обезбедува еднакви можности и ги почитува
човековите права на сите граѓани без разлика на нивната полова, етничка, верска и на секаков
друг вид на различност.
МИСИЈА: Динамична , стратешка и лобистичка женска мрежа која ја промовира културата на
мирот и изградбата на заедницата преку анимирање, зајакнување и воспоставување на
соработка со поединки /ци , граѓански организации и релевантни актери во областа на
унапредувањето и заштитата на човековите/женските права, постигнувањето на родовата
рамноправност и развојот на мултиетничкото граѓанско општество во локалните заедници на
Р. Македонија и пошироко.
ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ : ненасилство, толеранција, мултикултурализам, полова/родова
рамноправност, сигурност, социјална правда, вклученост, одржлив развој, поддршка,
вмрежување, соработка и партнерство со други организации и мрежи во земјата и на глобално
ниво. Придонес кон надминувањето на патријархалните вредности и создавање на услови за
исти права, можности и одговорности за сите граѓани.
СТРАТЕГИЈА : Само преку отстранувањето на половите , социјалните , етничките,
регионалните, националните, верските и друг вид на поделби и бариери можно е да се
изгради поефикасен, посилен и поодржлив граѓански сектор/општество. Ова е многу важен
придонес за целовкупниот општествен одржлив развој и мир.
ПРОГРАМИ :
1)Жените и општеството; 2) Изградба на мирот во заедницата 3) Програма за млади; 4)
Програма за јакнење на организациските и институционалните капацитети на граѓанските
организации и женските групи 5.Социална инклузија и економско јакнење на жените со
посебен акцент на тие од маргинализирани групи .
ПРОЦЕДУРИ , ПРИНЦИПИ И МЕТОЛОГИЈА НА РАБОТА И ДЕЈСТВУВАЊЕ
Заедничкото дејствување на членовите/ките на мрежата во остварувањето на зацртаните
програмски определби, цели и резултати, и во 2013 се темелеа на однапредени
воспоставени процедури и принципи на работа:
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‐ промовирање и практикување на партиципативно учество во процесите на креирање и
имплементација на политиките на организацијата / мрежата на сите нивоа
‐ применување на партиципативен процес во планирањето на кохерентни активности кои
произлегуваат од стратешките определби и постоечките реални потреби на целните групи
‐ успешна меѓусебна комуникација , соработка , поддршка помеѓу сите организациите членки
на мрежата, извршната канцеларија и програмските и проектните тимови
‐ одговорно, квалитетно и ефективно спроведување и координирање на активности и
иницијативите од страна на членките на мрежата и сите други ангажирани и вработени лица.
‐ посветеност кон споделување на знаења и поттикнување на меѓусебното почитување ,
уважување , солидарност и поддршка.
‐ континуран процес на размена на искуства и дисеминација на информации ;
‐ поддршка за развојот на женското лидерство и зголемување на учеството на младите во
процесите на донесување на одлуки;
‐ создавање на одржливи капацитети / едуцирани и ефикасни локални тимови, способни да
одговорат на потребите и барањата на мисијата и целите на Антико
‐воспоставени релации, партнерства и соработка со институции, граѓански и меѓународни
организации, локалната власт и други релевантни институции и засегнати страни на локално ,
национално и меѓународно ниво.
‐ примена на ефективни форми и метологија на работа која обезбедува одржливи резулатати
‐ континуран мониторинг и евалуација на постигнатите резулатати
‐ транспарентност – следење и континурано известувања за постигнатите резулатати и
финасиското работење на ЖГИ АНТИКО.
ЦЕЛНИ ГРУПИ
Жени и млади лица од различна етничка припадност, професии, социален статус,
преставнички/ци од образовни и здравствени институции, граѓански организации, политички
партии, синдикати, новинарки, локална власт, кандидатки за градоначалнички, советнички,
пратенички и други преставници од релевантни институции и структури од урбани и рурални
локални заедници на Р. Македонија.
МРЕЖА И СТРУКТУРИ Во ЖГИ АНТИКО членуваат партнерските организации и индивидуални
членки, кои се еднакви во своите права и обврски. Органи на Антико се Собранието,
Извршниот орган , Извршната канцеларија и Преседателака на извршниот совет.
ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА, ПЕРСОНАЛ , АНГАЖИРАНИ ЛИЦА ЕКСПЕРТИ И СОРАБОТНИЦИ
Во 2013 , година во мрежата на АНТИКО членуваат 16 grass‐root организации и над 100
индивидуални членки , активисти и волонтери. Извршната канцеларија ја промени седиштето.
Од ул. ,,Тале Христов,, ламела 1 /лок 9 , Скопје. Помина на улица ,,Вуковарска,,23/1/2 Скопје ,
Во текот на оваа година беа вработени/ангажирани 6 лица по проекти. За успешно
реализирање на проектните активности ЖГИ АНТИКО , воспостави соработка и потпиша
Договори за привремено вршење на услуги со 43 активисти , соработници/чки , стручни лица –
експерти.
Со цел да даде придонес за активно вклучување на членството , волонтерите
и
активистите/ките е во работата на ЖГИ АНТИКО и промовирањето на граѓанскиот активизам во
идентификувањето и решавањето на проблемите и потребите на заедницата се вклучија над
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100 волонтери/ки , активисти/ки и
терен.кон

реализира ‐2600 часoви на волонтеска работа на

НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА, ПОДДРШКА , ВМРЕЖУВАЊЕ , ЧЛЕНСТВО ВО НАЦИОНАЛНИ И
МЕЃУНАРОДНИ МРЕЖИ
ЖГИ АНТИКО – членува, соработува и поддржува инициативите и активностите на повеќе
национални, регионални и меѓународни мрежи. Во национално ниво таа е основач и членува
во Националната Мрежа против родово и семејно насилство и други неформални ад хог
мрежи фокусирани за делување на тематските прашања. На меѓународно ниво членува во
тренснационални мрежи како што се Европска феминистичка иницијатива ( ИФЕ‐ЕФИ) ,
Балканската мрежа за зајакнување на жените, AWID и дрг.
МОНИТОРИНГ ОЦЕНУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ :
Со цел на континуирано следење на реализацијата на програмските и проектните активности,
постигнувањето на целите, оценката на резултатите, индакаторите за успех, влиението, Антико
воспостави систем на алатки и процедури. Преку матриксот за М&Е се прибираат информации
и податоци како за динамиката на процесот , така и за успешнооста и влијанието на врз
целните групи на ниво на индивидуи , групи и заедницата. Начинот на кој ги прибиравме
информациите и податоците ни помогнаа навремено да ги идентификуваме слабостите,
тесните грла и предизвиците , а и да ги согледаме можностите за понатамошно усовршување
на програмите и услугите
При процесот на М&Е, за нас од голема важност е континуираната комуникација и размената
на информации со целните групи, локалните тимови, соработниците и другите вклучени
страни. Овој начин на работа ни помогна последователно да ги следиме нивото на
ефективност , влијание за промени односно одржливоста и по завршувањето на проектот. Врз
основа на добиените податоци, информаци и анализи , ги одредуваме индните тематски
приоритети кои се актуелни , а истовремено и копатибилни со нашите стратешки цели и
планови.
Кратки информации за процесот на планирање и реализација на ТЕМАТСКИТЕ
ПРИОРИТЕТИ НА Годишната програма 2013
Процесот на изработка на предлог планот за 2013 година почна септември 2012 год. од страна
на Извршната канцеларија и програмските тимови. Предлог годишната програмата беше
дадена на разгледување
на членовите на извршниот совет со цел на понатамошно
процесиурање.За време на работилницата организирана на 10.11.2012г. во Хотел Гранит
Охрид се одржа работилница за разгледување и усогласување на мислењата предлозите и
забелешките на членовите на извршниот орган . Предог Годишната програма беше дадена на
разгледување и усвојување на членовите на Собранието. По деталното разгледување и
анализа беа дадени одредени сугестии кои беа инкорпорирани во истата. Годишната
програма се усвои на 11.11.2012 година во Седницата на Собранието одржана во Охрид
Метологија на изработка: Годишната програма беше изработена врз база на Стратешките
документи 2011 ‐ 2014, анализата на генералниот контекст , социо‐ политичките состојби,
поставување на приоритетите на организацијата / мрежата. Исто така од големо значење при
планирањето беа земени во предвид и стекнатите искуства, добрите пракси, постигнатите
резултати, како и заклучоците и препораките од реализираните различните програмски
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активности и постигнати резулатати ово рамките на реализираната Годишна програма во текот
на 2012, бидејќи тоа ни овозможи да ги разбереме подобро потребите и предизвиците на
нашите целни групи, но и генералниот контекст – опкружувањето каде АНТИКО работи и
делува. Ова беше олеснителна околност при процесот на планирање и креирање на нови
активности за кои бевме убедени дека ќе дадат адекватен одговор и придонес за
остварување на влијание и промени. Повеќе се фокусиравме на
проширување и
продлабочување на активностите кои се насочени кон решавањето на актуелните прашања во
областите каде што долгорочно работиме и делуваме, користејќи пристапи и алтернативни
форми на работа кои даваат мерливи и одржливи резулатати.
Програмските и проектните цели на ЖГИ АНТИКО за 2013 год. беа успешно реализирани во
согласност со тематските приоритети инкорпорирани во Годишната програма.
Како важни и приоритетни тематски области на делување во 2013 година беа
идентификувани и реализирани во рамките на програмата ,,Изградбата на мирот во
заедницата односно Програмата за млади, (зајакнување на младински капацитети –
промовирање на вредностите на мутикултуррализмот преку создавање на заеднички
простори за меѓуетничка интеракција и соработка) како и потикнување на граѓанскиот
активизам и општествената одговорност.
Имајки во предвид дека оваа година се одржаа ,,Локалните Избори 2013,, а преизвиците беа
големи во однос на положбата на жените во раководните позиции во ЕЛС – односно од 84
немаше ниедна градонаѓалничка жена, нашите проектни активности и оваа година
продолжија да бидат фокусирани кон решавањето на овој проблем. Преку континуирани
активности лобиравме и јавно застапувавме за донесување на афирмативни мерки кои ке
обезбедет и жените да бидат застапени во ЕЛС.
Одговор на оваа потреба дадовме во рамките на програмата ‘’Жените и општество’’, преку
реализирање на голем број на активности на повеќе нивоа. Освен јавното застапување во
владините ,партиските и законодавните структури, организиравме и повеќе активности/
конференции , тркалезни маси , јавни дебати , трибини, тренинзи, обуки за зајакнување на
жените од политичките партии, со посебен акцент на жените од маргинализираните групи
(жените ромки ) ;
Родовото и семејното насилство во Македонија е една од многу актуелните и загрижувачки
општествени прашања. Повеќе од 85% од жртвите на семејното насилство се жени. И покрај
тоа што постојат институционални механизми во пракса многу малку се имплементираат.
Родовото насилство е една од горливите прашања која бара догорочен посеопфатен и
поефективен приод за решавање. Нашите анализи покажаа , дека и оваа година ние треба да
продолжиме да делуваме поинтензивно во оваа насока. Нашите активности претежно беа
фокусирани на превенцијата на родовото насилство. Во текот на целата година организиравме
голем број на активности за сензибилизирање на јавноста и институциите , но сепак, и оваа
година во фокусот на нашата работа беа адолесцентите односно младите средношколци и
студенти, а и медиумите . Тие беа наши целни групи, но и сојузници и поддржувачи. Заедно ја
организравме кампањата ,, 16 дена на активизам против родовото и семејното насилство,, Тие
активно се вклучија во планирањето,‐ дизајнирањето ти спроведувањето на кампањата на
терен, како активисти , волонтери врснички едукатори ( ПЕЕР)‐ гласни борци во борбата
против родовото и сејното насилство. Овој приод беше од огромно значење и резулатат за
сите нас во Антико , но повеќе и за самите ученици и студенти, а и училиштата и медиумите
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кои ја поддржаа оваа кампања и заедно дадоа голем придонес во сензибилизирањето на
јавноста и другите релевантни актери и засегнати страни .
Жените во пазарот на трудот Еден од големите предизвици на нашето општество е и
унапредувањето и заштитата на човековите/женските права, постигнувањето на родовата
рамноправност, половата /родовата дискриминација со посебен фокус на неднаквата
положба на жените во пазарот на трудот. Ова една од најголемите предизвици на што во
наредниот период планираме да го зголемиме, прошириме и продлобочиме делувањето.
Активностите кои ги спроведовме во оваа поле во главно беа од областа на мапирањето и
проценката на состојбите и јавно застапување за донесување на активни мерки за вклучување
на жените во пазарот на трудот.
Врз база на добиените резулатати од мапирањето и спроведените анализи ја развивме
Програмата за социјално вклучување и економското јакнење на жените и маринализираните
групи во пазарот на трудот. Исто така, воспоставивме партнерства со други Г.О. од земјата,
регионот и меѓународно ниво, со кои планираме да соработуваме и заедно делуваме во оваа
област идните години.
И во 2013 продолживме да работиме на регионалниот проект за градење на женски лидерски
капацитети, преку зголемување на знаењата и подигнување на свеста за родовите прашања на
маргинализираните жени и преставниците на општинските власти, воспоставувајки
транснационални партнерства и соработка за постигнување на овие цели.
Лобирањето и јавното застапување на мрежата беше насочена кон сензибилизирање на
институциите и подигнување на јавната свест во горонаведените области. Со цел да бидеме
ефективни во нашите заложби вложивме максимални напори и воспоставиме соработка со
локалните власти , релевантните инститиуции на централната власт, домашните и
меѓународните организации и други засегнати страни.
Соработка со владини, меѓународни институции Програмските тимови на ЖГИ АНТИКО,
раководните структури , членките, активистките волонтери и персоналот на Извршната
канцеларија , учествуваа на обуки , тренининзи, организирани јавни настани, конференции ,
дебати, јавни сослушувања на локално, национално и меѓународно ниво . Истите беа
организирани од страна на Мрежата Антико и други граѓански и меѓународни организации ,
владини институции или пак парламентарни комисии идрг.
Соработка со ЕЛС Воспоставивме значајна соработка со релеватни институции на локалната
самоуправа, Министерство за образование и наука (МОН), Бирото за развој на образованието,
Министерството за труд и социјална политика – Секторот за еднакви можности.(МТСП)
Активно учествувавме во работната група за изработка НАП на Р.Македонија
за
имплементација на Резолуцијата UN SCR 1325 (2013‐2015) Стратегија за родова рамноправност
( 2013‐2016) Статегија за еднаквост и недискриминација (2013 – 2016 )и дриги важни
документи и закони.
Соработка со други домашни и регионални и меѓународни организации и мрежи
Во рамките на ,,Мрежата за борба против насилство врз жените и семејното насилство,, како
еден од незините основачи и членки, активно учесвуваме
во изработката на
Предратификациониот план на ,, Европската Конвенција за заштита на сите форми на
насилство врз жените и домашното насилство – Истанбулска конвенција,, и сите други
активности, кампањи , перформанси ( јавно застапување) и активности за остварување на
влијание врз јавните политики во областа на насилството врз жените и домашното насилство.
Оваа година и една од актуелните прашања беше и донесувањето на новиот ,,Закон за
прекинување на бременоста,,која ги прекршува оснобовните права на жените за слоботен
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пристап до обортус , и сами да одлучат за свите тела. Во ова поле реализравме голем број на
антивности заедно со други граѓански организации и мрежи за да го направиме видлив
проблемот и да влијаеме на спречувањето на донесувањето на законот. Во рамките на ад хог
мрежата релизиравме повеќе јавни перформанси, состаноци со релевантни владини
преставници ( Министерот за здравствот), Парламент на Р. Македонија и континурана
медимска кампања за да влијаеме на донесувачите на одлучи и подогнување на јавната свест.
На регионално и меѓународно ниво , соработувавме со организациите од Хрватска, Албанија ,
Косово , Србија ЕУ земји – Белгија , Франција, Шветска , Велика Британија, Германија и земјите
од Средниот Исток во рамките на Мрежата на Европска феминистичка иницитатива ( European
Feminist Initiative –IFE‐EFI) каде сме и на нејзините структури за одлучување (преставничката
на АНТИКО е во бордот .Преку IFE‐EFI, активно учествуваме во меѓународните активности и
јавни дебати организирани во Европскиот парламент, во однос на важни теми од женските
прашања и политиките на ЕУ.
Спроведувањето на проектните активности , покренатите иницијативи , јавното застапување и
лобирање, учеството на јавни настани и обуки , обезбеди континуитет во зајакнувањето на
организациските и институционалните капацитети на Извршната канцеларија на мрежата на
АНТИКО, односно за развојот на капацитетите и ресурсите на членките на мрежата ‐ Г.О. кои
работат на локално ниво. Се зголемие ефикасноста и ефективноста во однос на
организирањето на настаните, подобрен е протокот на информации помеѓу членките, се
подготвија проектни апликации самостојно или во партнерство со други граѓански
организации од Македонија и пошироко. Генерално за нас 2013 година преставуваше година
каде постигнавме значителни одржливи резулатати
Обезбедување на финасиски средства и волонтерска работа
Континуирано се работеше на обезбедување на различни извори на финансирање со цел да
се создадат реални можности за спроведување на што по голем опфат на планираните
активности и воедно обезбеди одржливоста и непреченото работење на мрежата. И покрај
тоа што вложивме максимални напори да обезбедиме финасиски средства и од други
алтернативни извори , како што се донации од претпријатиа , бизнис секторот и приватни
фонадации, но, уште еднаш се уверивме дека во нашава земја многу тешко е да се обезбедат
овој вид на средства, особено кога се работи за организации /мрежи кои работат во областа на
женските права и постигнувањето на родовата рамноправнот. Ситуација околу обезбедување
на финансиски средстав за одржливоста на организација и оперативните трошоци беше малку
поневолна во споредба со минатите години кога имавме институционални грантови кои со
одреден процент (минимум 30%) ја поддржуваа финасиски реализирањето на Годишната
програма( како на пример програмата Civica Мobilitas во период од 2010‐ 2012 ни обезбеди
многу важни средства за успешно реализирање на програмата) .
За планираните проекти и активности во рамките на Годишната програма за 2013, и покрај тоа
што аплициравме во одредени донатори не успеавме да добиеме доволни средства. Но, затоа
пак, одреден број на планирани активности во Годишната програма за кои не беа обезбедени
финасиски средства, ги реализиравме над 2600 часа волонтерска работа од страна на
постоечките внатрешни ресурси и капацитети на Извршната канцеларија, персоналот ,
активистите, соработниците , целните групи и волонтерите на мрежата кои поседуваат
професионално знаење и експертиза во соответните области на делување и давање на услуги
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И оваа година, најгоемиот дел на финасиските средства беа обезбедени од меѓународни
донатори односно ЕУ фондовите.Оваа година освен надворешна финасиска ревизија на
проектно ниво , успеавме да реализираме Надворешна финасиска ревизија нацеловкупната
работа за 2013год. ( детален преглед на финасискиот и ревизорскиот извештај се дадени во
продоженитето на Наративниот извештај )
Планирани стратешки цели и активности на Годишната програма за 2013 година
Стратешки цели на годишната програма 2013 :
1.Придонес кон градењето на мирот преку мултиетничка соработка , граѓански активизам и
афирмација на родовата политика како преуслов за постигнување на одржливиот мир и
развој во локални и глобални рамки
2.Зголемување на влијанието за вклучување на родовата перспектива во политиките и
програмите на институциите
3. Зголемување на активно учество на жените и младите лица во политичките, економските
и социјалните процеси
4. Зголемување на партнерства и вмережување со граѓански организации и релевантни
институции на локално, национално и меѓународно ниво
Имплементирани активностите и постигнатите цели и резулатати на Годишната
Програма 2013
1.1.Градење на капацитети за промоција на мултикултурализмот преку граѓански активизам и
создавање на сигурни простори за меѓуетничка интеретничка помеѓу младите од лица од
мултиетнички средини
Недостатокот на сеопфатни програмски содржини за мултикултурните вредности во
редовното образование, неимплементирањето на Стратегијата за интегрирано образование во
пракса и недоволното афирмирање на важноста на активното граѓанското учество (на
младите) во решавање на проблемите и потребите на заедницата, негативно се одразува на
однесувањето кон различностите и не дава доволен простор за препознавање и практикување
на мултикултурализмот како вредност која ги збогатува а не причина за разделување,
содавање бариери, сеграгација кои се манифестираат со висок степен на меѓусебни
предрасуди, стереотипи и меѓуетничка нетпеливост со зачестени меѓусебни конфликти и
насилства во рамките на училиштата и надвор од неа.
Со намера
да дадеме наш придонес во актуелизирањето
и надминувањето на
горенаведените прашања Програмскиот и проектниот тим на Антико , преку спроведувањето
на релевантни проектни активности, ефективните пристапи и метологија на работа, даде
придонес во афирмирањето и практикување на мултикултурните вредности.
Главни активности кои дадоа придонес да се постигнат целите на проектот беше ефективно
осмислена тренинг програма чија главна цел и содржина беше постовавување врз одржлива
база за мировно и граѓанско делување. Градење на волонтерски групи, преку јакнење на
нивните капацитети – мотивација, добивање на знаења и основни вештини за потребни за
практична работа и активно делување во заедницата. Тренингот беше одржан во цилклуси
на работилници на соответни теми. Искуственото и интерактивното учење беше фокусирана
на 5 клучни елементи : Тренинг за обучувачи (ТОТ) ; 2) Континуирана менторска поддршка
( за време на едукацијата , а и за време на спроведувањето на активностите во заедницiте 3)
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Активности со мултипликативен ефект ( стекнатите теоретски знаења во рамките на тренинг
програмите да ги споделат со други групи ‐ практична работа на терен ) 4) Развивање на
акциски планови ( од страна на целните групи); 5)Реализирање на конкретни општествени
акции во заедницата.
Главните теми и метологија на работа на тренинг програмите , беа осмислени да дадат
придонес во остарувањето на дијалогот , граѓанскиот активизам и делувањето во заедницата
како трајна рефлексија базирана на поимите ЗАЈАКНУВАЊЕ, МИР, НЕНАСИЛСТВО , ЗАЕДНИЦА ,
ВОЛОНТАРИЗАМ. Зајакнувањето се однесуваше на 4 важни елементи: личен развој,
делување ,превземање на лична одговорност за сопствените постапки и групно делување,
односно општенствена акција.
Целите на иницијатива се постигнаа преку работа и остварување на влијание кај младите
лица, кои станаа свесни и активно делуваа во областа на промовирањето на одржливиот
развој и мир во заедницата, како трен процес, насочен кон приближување на визијата за
,,праведно општество,, , базирана на принципите кои ја означуваат културата на мирот и ги
дефинираат причинителите на конфликтите и насилствата.
Применатиот пристап овозможи градење на сигурен простор за слободен развој на
поединецот и групата в темелен на соработка , меѓусебно почитување, надминување на
предрасуди и стреотипи , поврзување и вмрежување и активно делување во заедницата.
Резултати: Ова се постигна преку поставување на одржливи интеретнички структури –
формирање на тимови и мрежа на ПЕЕР едукатори, волонтерски групи/клубови ,
организатори на заедницата, кои ги зајакнааа своите капацитети , се мотивираа и
научија и да ги идентификуваат заедничките потреби и проблеми, ги мултиплицираа
своите знаења , развија акциски планови, соработуваа со релевантните институции ,
медиумите и други засегнати страни. Едуцираните тимови спроведоа голем број на
иницијативи, со што ги направија видливи проблемите и потребите на заедницата и
истовремено дадоа придонес кон решавањето на истите. Тие, во средините каде сто
живееат и учат дадоа голем придонес и кон и афирмирањето на вредностите на
граѓанскиот активизам и значањето на општествената одговорност, како битен
елемент за развојот на демократските процеси и одржливиот развој и мир.
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1.ОБУКИ
1.1. ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ ( ТОТ)‐ ТЕМА: МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ГРАЃАНСКИ АКТИВИЗАМ
ЦЕЛНА ГРУПА: СТУДЕНТИ ОД ПЕДАГОШКИТЕ И ФАКУЛТЕТИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ ОД
УНИВЕРЗИТИТЕ СКОПЈЕ И ТЕТОВО ( Проект:Преку младински активизам кон соживот на
различностите во заеднцата,,.
ТОТ 1 – Охрид, 14 – 17.03.2013
АКТИВНОСТИ:

Тренингот за Тренери беше спроведен
со 16 студенти од Универзитетите од
Скопје и Тетово кои беа изберени
преку јавен повик. Модулите на ТОТ
програмата беа дизајнирани страна на
програмскиот и проектниот тимови на
на АНТИКО во соработка со нашите
соработници/тренери експерти од оваа
област, кои ги фацилитираа обуките за
обучувачи . Се одржа 8 дневен тренинг
поделен на 2 циклуси по 4 дена.
Едукацијата беше интерактивна и
на тематски подрачја
фокусирана
поврзани со концептите на мултикултурализмот и граѓанскиот активизам во градењето на мирот и
развојот на цивилното општество. Важноста на превенцијата на конфликтитете во градењето на добри
односи во заедницата , тимска работа и тим вештини , со примена на креативни и интерактивни методи
Очекуваните резулати: целната група – да ги развие и унапреди тренерските знаења и вештини,
создавање на мрежа – тимови на ПЕЕР едукатори , кои своите знаења ќе ги мултиплицираат со
средношколци од мултиетничките училишта( практикум во заедницата)

1.1. ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ (ТОТ ‐2)
1.2. Место на одржување: Охрид , 28 – 31.03. 2013 – Целна група: 16 апсолвенти од
Педагошките факултети и факултети од општествени науки.

Обуката е продолжување на циклусот на
тренинзи за јакнење на капацитети на ПЕЕР
едукатори во рамките на проектот : ‘’Преку
младински активизам кон соживотот на
различностите во заедницата’’ поддржан од
Делегацијата на Европската Унија –Европски
Инструмент за Демократија и Човекови
Права(EIDHR). Специфични цели : срекнување
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на знаења и фацилитаторски вештините и компетентност за одржување на обуки на
средношколци од мултикултурен состав. Целната група преку оваа обука ги унапреди и
прошири знаењата и вештините за концептите на учење кај возрасните , применувањето на
креативни и интерактивни методи на обука ,. Во агендата на обуката се преставија различни
алатки и пристапи наменети за подобрување на програмите за обука, фацилитаторските и
комуникациските вештини, и пристапите кои обезбедуваат интерес , мотивација, учество и
применливост во организирани тренизи со мултикултурни целни групи.
Резулатати: Тренинзите придонесоа кон градење на капацитетите на сите 16 студентите и создадоа
одржлив ресурс, на врснички едукатори (ПЕЕР). Тоа го докажаа и по завршувањето на едукацијата кога
стекнатите знаења ги мултиплицираа со 200 средношколци преку организирање и одржување на
циклуси на 32 работилниците во 4 средни училишта во Скопје и Тетово . Целната група покажаа
огромна желба и ентузиазам за работа. Тие формираа Мрежа на ПЕЕР едукатори поделени во 8 работни
тимови со мултиетнички состав. По завршувањето на проектот продолжија да бидат активни во оваа
поле. Соработката на Антико со тимовите продолжи и по завршувањето на проектот. Тие освен во
работата на мрежата на Антико продолжија да делуваат и да се ангажираат во други граѓански
организации и мрежи. Поголемиот број од нив, ги надградија своите теоретски знења и практично
искуство со активно делување во заедницата . Одржливоста, е и во самата структурата на целната група.
Тие како идни просветни работници , имаат знаења, вештини и способности да воведат поразлични
пристапи и вредности и во образовниот процес, засновани на принципите на демократијата,
граѓанските и човековите права, толеранцијата и вредностите на мултикултурното живеење. Преку
стекнатото искуство се подготвени теоретски и практично да применуваат иновативни форми и
пристапи и да делуваат и на нивните колеги да ја прифатат и применат оваа метологија на работа

Менторска поддршка за целните групи
Континуирана менторска поддршка од страна на тренери /експерти од оваа област, имаше
значаен придонес во постигнатите резулатати / ефективноста и ефикасноста на работата на
врсничките едукатори (ПЕЕР) во процесот на мултиплицирање на знаењата..
2. РАБОТИЛНИЦИ :
2.1 Одржани циклуси од 32 работилници тема : ‘’Школа за мултикултурализам’’
ЦЕЛНА ГРУПА : 200 средношколци од средните стручни училишта ,,Арсени Јовков“‐ Скопје –
Општина Бутел ; „Здравко Цветковски“‐Скопје Општина Карпош , ; „Ѓоце Стојчески“ – Тетово ;
„8 Септември“‐ Тетово
ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА : 17 април – 22 мај 2013
Место : Скопје ( Општина Карпош и Бутел) и Тетово
Фацилитатори : 16 ПЕЕР едукатори – целни групи на проектот ’Преку младински активизам
кон соживотот на различностите во заедницата’’
Место на одржување и одржување по циклуси : Средно економско Училиште ,,Арсени
Јовков“‐ Скопје –Општина Бутел: 17 и 19 април и 14 и 17 мај; „Здравко Цветковски“‐ Скопје
општина Карпош на : 25 и 30 април, 13, 21 и 22 мај; „Ѓоце Стојчески“ – Тетово : на 23 и 26
април, 7 и 21 мај; „8 Септември“‐ Тетово на 22 и 29 април, 8 и 22 мај).
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Сите 16 врснички едукатори со мултиетнички состав ‐ поделени во 8 тимови своите стекнати
знаења ,способности и вештини ги споделија со 200 средношколци. Тие одржа циклуси од
четири еднодневни работилници т.е вкупно 32 работилници беа реализирани во сите 4
училишта. Обучените тимови стекнатото знаење во ТОТ, ги трансферираа на средношколците..
Обучувачите за исполнување на целите беа употребија интерактивни форми на едукација со
аудио ‐визуелни алатки и практични вежби.
3.СОРАБОТКА СО РЕЛАВАНТНИ ИНСТИТУЦИИ :
3.1.Воспоствена соработка и добиена поддршка од Министерството за образование и наука
на Р. Македонија
Проектни активности беа реализирани во соработка со Министерството за образование и
наука на Р. Македонија.
3.2. Добиена поддршка од Бирото за развој на образованието на Р. Македонија : Бирото
даде препорака за спроведување на проектните активности како релевантни и корисни за
целните групи и училиштата.
3.3. Потпишани 4 Меморандуми за соработка со 4. средни училиштата : Со цел на успешно
спроведување на активностите со среденошколците со сите 4 училишта ЖГИ Антико потпиша
,,Меморандуми за соработка,, Во Активностите на проектот беа ангажирани и 8 професори од
мултиетнички состав кои беа координатори и ментори на целните групи средношколци при
спроведувањето на практикумот во заедницата, а и стекнатото искуство од проектот ги
споделија со своите колеги од нивното училиште и други училишта во градот и пошироко.
3.4. Медиумска поддршка
Локалните и националните медиуми покажаа интерес и се оствари релативно добра
покриеност на активностите и организираните настани во текот на целиот процес. СЕ
реализираа над 50 прилози во различни медиуми новински агенции , пишани медиуми, ТВ ,
веб портали.

12

РЕЗУЛТАТИ: Една од многу важните сегменти на постигнувањето на успехот беше и
воспоственатаа соработка со релевантните институции на локалната самоуправа, како што се
Министерството за образование и наука , училиштата, граѓанскиот сектор, медиумите и
бизнис секторот. Медиумите беа отворени и покажаа интерес кон активностите , особено
новинските агенции. Во текот на спроведувањето на проектот имаше над 50 објавувања и
прилози од страна на новински агенции , пишани медиуми, ТВ , веб портали.
Воспоставената соработка со институциите беше од големо значење за работата во областа на
промовирањето на вредностите на
мултикултурализмот помеѓу младите. Добиената
поддршката од Министерството за образование, Бирото за развој на образованието и и други
релевантни институции, актери и засегнати лиза од локалната самоуправа , имаш посебно
влијание за промоцијата на меѓусекторската соработка за решавање на проблемите и
потрбите на заедницата.

5. ЛЕТЕН КАПМ ,, ШКОЛА ЗА ДЕМОКРАТИЈА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ,,
Активност 1.3: Летен камп : Школо за Мултикултурализам
Учесници : 43 лица датум на одржување (15 – 20 јуни 2013, Охрид)
https://www.youtube.com/watch?v=FigTCf3U11o
Летниот
камп
,,Школа
за
мултикултурализам,, беше одржано во
хотел Белведере, Охрид од 15 до 20
јуни 2013. На Летниот камп учествуваат
вкупно 43 учесници од кои: 24
средношколци од 4те таргетирани
училишта од Скопје и Тетово (од секое
училиште по 6 средношколци) и двајца
професори (вкупно 8 професори),
проектниот
тим
на
АНТИКО,
координатор , Финансискиот службеник
и локалниот координатор од Тетово, 2
тренери, 8 ПЕЕР едукатори (целна група
1) во улога кофацилитатори односно
асистенти на нивните тренери( од ТОТ ) ‐ двајца млади волонтери/фацилитатори од МОФ и
медицинско лице. Изборот на средношколците за Летниот капм беше направен во соработка
со професорите , ПЕЕР едукатори и проектниот тим на АНТИКО и партнер организацијата
Изборот на средношколци се реализира според одредените критериуми. За време на летниот
капмп учесниците имаа можност да се запознаат со голем број различни теми да ги
продлабочат своите знаења, да се дружат и повеќе да се запознаат меѓу себе и практично да
ги осознаат придобивките од меѓусебната интеракција и соживотот.
Резулатати Летната школа,, на учениците им понуди содржини, со што се потикна нивната
граѓанска свест и одговорност, креативност и инвентивност Во рамките на ,,Летната школа за
мултикултурализам,, покрај знаењата со кои се стекнаа средношколците, заедно со своите
професори и младите фацилитатори, со поддршка на тренерите и тимовите на Антико ии
партнер организацијата , подготвија 4 драфт планови за јавни акции.
Посебен акцент на ,,Летното школо,, беше ставен и на родовата еднаквост и семејното и
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родовото насилство каде се обработија родовите концепти и патријахалниот однос на ниво
на семејството и општеството. Овие работилници ги освестија средношколците за родовата
дескриминација која е присутна во општеството и за деструктивноста на родовото насилство.
Од овие работилници произлезе идејата на средношколците за нивно приклучување кон
борбата против семејното и родовото насилство која подоцна беше реализирана во форма на
Кампања за обележување на меѓународниот ден ,,16 дена активизам против родовото и
семејното насилство,, со адекватни активности , јавни перформанси, печатење и делење на
брошури , оганизирање на работилници на оваа тема во средните и основните училишта) . За
да можат наученото да го спроведат во пракса средношколците заедно со останатите учесници
организираа аукција во хотелот, каде на присутните гости им нудеа сувенири кои самите ги
имаа изработија .Спроведената акција од страна на целната група наиде на голем интерес и
поддршка присутните гости и туристи во во хотелот и околината кои активно ја поддржаа и се
вклучија во акцијата , Со оваа акција целните групи како неформална група ‐ собраа 8.300
денари кои, преку воспоставување на контакт и соработка со Црвен крст од Охрид се
приклучија кон акцијата за поодршка на дете која има проблеми со видот и која живее со
својата самохрана мајка и две постари сестри. На повој начин, целната група докажа дека е
мотивирана и осопосебена наученото многу успешно да го спроведе во пракса и да даде
практичен пример за граѓанско организирање и општествена одговорност

ИЗРАБОТКА НА АКЦИСКИ ПЛАНОВИ ОД СТРАНА НА ЦЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА
ГРАЃАНСКИОТ АКТИВИЗАМ и ПАРТИЦИПАТИВНАТА ДЕМОКРАТИЈА.
Активност 6: Јавни акции во заедницата креирани и спроведени од страна на
средношколците (Скопје и Тетово, од 1 септември до 31 декември 2013)
Над 63% од средношколците ( целна група 2 ) учествуваа во дизајнирањето и спроведување на
иницијативи и јавните акции, кои дадоа придонес и адекватен одговор на идентификуваните
проблеми и потреби на заедницата. Тие како волонтери и неформални мрежи организираа:
хуманитарни акции , спортски турнири, културни настани, еколошки акции, јавни дебати ,
тркалезни маси, Меѓународни кампањи за заштита на човековите права. Целните групи, исто
така активно учествуваа и реализираа кампањи за обележувањето на меѓународните денови
за мир , толеранција, борба против родовото и семејното насилство, промоција вредностите
на мултикултурализмот, граѓанскиот активизам, и на теми од значењето на интегрираното
образование и дрг.
Новоформираните младински групи( целна група 2 ), осмислија , подготвија и испечатија и
промотивни, информативни, едукативни материјали, а издадоа и прв училишен весник, во
децениската историјата на постоење нивното училиште. Студентите( целна група 1 ) –
организирани во форма на 8 новоформирани тимови на ПЕЕР едукатори , заедно со
средношколците( целна група 2) и професорите од училиштата во сите фази на проектот имаа
поддршка од страна на проектниот тим на ЖГИ АНТИКО и партнер организацијата, тимот на
експерти и ментори.
Формирање на ад хог коалиции ‐ мрежи –воспоставување на соработка со граѓанскиот
сектпор , бизнис секторот и други засегнати страни.
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Јавните акции ги охрабрија младите да ја изразат својата креативност и иницијативност и да
зборуваат отворено за проблемите со кои се соочуваат, да идентификуваат алтернативи и
решенија за да ги надминат истите . Особено беа значајни ваквите форми на активност
бидејќи имплементарорите (целните групи) дирекно се ставија во дејствување и развиваат
вештини за лобирање, јавно застапување, анимирање на истомисленици и креираат нови
соработници и ад хок коалицији и мрежи. Во имплементацијата на јавните акции
средношколците остварија соработка со организации од граѓанскиот и бизнис секторот, како
на пример успешната со работкаосвен Црвениот Крст од Охрид со кои соработуваа на
хуманиратната акција во Охрид и со кои разменија контакти и испланираа идни активности, со
волонтерите од Младинскиот Образовен Форум се дружеа за време на Летното школо,
разменуваа идеи и мислења и ја зацврстија својата идна соработка на јавните акции кои беа
континуирано поддржувани од МОФ и промовирани од страна на нивното радио и портал.
Успешна соработка остварија и со Трговскиот Центар Веро кои им излезе во пресред им
бесплатно им отстапи простор за имплементирање на неколку часовниот музички и ликовен
настап( ликовна колонија) по повот одбележување на Меѓународниот ден на тоелранцијата.

Имплементирани иницијативи во рамките на јавните акции
Активност 6.1. „Препознавање и почитување на културата на „другите““
Организатори на активноста: учениците од средното училиште „Здравко цветковски“ Скопје
Дата: 26. 09. 2013
Локација: Средно училиште „Здравко Цветковски“
Форма: Отворена јавна дебата
Состав и број на учесници: 41 (ученици и професори)
Првата јавна активност во рамките на Јавните
акции беше отворена јавна дебата на тема
мултикултурализам. Студентите од средното
училиште „Здравко Цветковски“ Скопје, ја
подготвија структурата и содржината на дебатата.
Тие подготвија материјали, и поднаслови за
дискусија. Главната цел на дебатата беше да се
разговара околу традициите на секоја етничка
група да се препознае што е заеднично за сите
етнички групи како на пример , обичите, културата
и религијата. По презентацијата на проектот,
средношколците дебатираа , разменија гледишта
, мислења и ставови, во врска со почитувањето на
различностите, надминување на прерасудите и
стереотипите и пронаоѓање на заедничка основа
за поврзување, вмрежување , соработка и
заедничко делување. Тие ги мапираа состојбите и можностите за заеднички акции во полето
на зголемувањето на меѓусебната интеракција помеѓу различните култури во училиштето и
надвор од него. Во дикусиите учествуваа и професорите на целните групи и раководните и
струцните служби на училиштато.
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Активност 6.2 :Еколошка акција
Организатори на активноста:
средношколците од училиштата „Ѓоце
Стојчески“ и „8 Септември“
Дата: 28. 09. 2013
Локација: Тетово
Форма: акција во јавен простор акција
Учесници: 40 (ученици и професори)
Активноста беше заедничка идеја на
студентите од средните училишта,,Ѓоце
Стојчевски,, и " 8 Септември" Тетово. 2
училишта преку меѓусебна соработка
подготвија , и ја
имплементирана
акцијата во нивната локална заедница. Преку овој настан средношколците ја подигнаа свеста
на пошироката јавност и јавните институции за проблемот со загадувањето како заеднички
проблем кој ги засега сите луѓе и ги повикаа граѓаните да дејствуваат заеднички за нивно
решавање без оглед на нивната етничка припадност. Со овој мултиетнички еколошки тим
средношколците оставија личен пример и порака до јавноста .
Активност 6.3.: „Создаваме заеднички вредности“
Организатори на активноста: учениците од средното училиште „Здравко Цветковски“
Дата: 22. 10. 2013
Локација: Средно училиште „Здравко Цевтковски“
Форма: подготовка и печатење на Промотивен флаер
Анекс 1
Средношколците од средното училиште Здравко Цветковски со цел да придонесат за
зголемување на свеста за значењето на мултикултурализмот, како дел од јавните акции,

одлучија да креираат флаер за промоција на заедничките вредности и мултикултурализмот кој
ќе поделен помеѓу средношколците, професорите и останатите засегнати страни.
Тие одлучија да го изработат флаерот сосема сами без било каква стручна помош. Флаерот
беше печатен во 1500 копии .Флаерот беше промовиран на дебатата за која ја организираа
средношколците од училиштето ,,Здравко Цветковски (опишана во активност бр.4). 500 копии
од флаерот беа дистрибуирани на средношколците, родителите и другите засегнати страни во
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училиштето и во заедницата. Остатокот од флаерите беше дистрибуиранза време на
одржувањето на другите активности и јавни настани во заедницата.,

Активност 6.4.: –,, Што научивме едни
од други,,
Организатори на активноста:
Учениците од средното училиште
„Здравко Цветковски“
Датум на одржување : 22. 10. 2013
Локација: Средното училиште „Здравко
Цветковски“
Форма: Отворена јавна дебата:
Учесници: 49 (ученици, родители и
професори)
Средношколците од ова средното
училиште решија да организираат втора
дебата за мултикултурализмот под
наслов – ,,Што научивме едни од други? ,,На дебатата ги поканија да учесвуваат нивните
родители како релевантни учесници за дускусија и една од значајните засегната страни.
Учесниците дискутираа на повеќе теми од секојдневното партиципирање на
мултикултурализмот. Во дебатата се приклучија и родителите. На крајот се дефинираа и
усвоија заклучоците и препораките кои се однесуваа за подобрувањето на заедничкиот
соживот. Тие се сложија дека почитувањето на мултикултурните различности е најдобриот
начин да се за соживот во мултиетнички општества како нашето, и дека за негово
унапредовање секој треба да се даде свој придонес како поединец. На дебатата беше
промовиран флаерот за промоција на мултикултурализмот и истиот беше дистрибуиран на
присутните . Дебатата беше покриена и од страна на дел од медиумите: МТВ2 , Fakulteti.com ,
Радио МОФ.

Активност 6.5. и 6.6.: Спортски натпревар во фудбал и одбојка
Организатори на активноста:Ученици од средните училишта ,, Ѓоце Стојчески,, ,, 8 Септември
,,Тетово
Дата на реализација : 22. 10. 2013
Локација: средното училиште :„Ѓоце Стојцевски“
Форма: Мултиетнички спортски натпревар
Учесници: 2 мултиетнички женски тима за одбојка, 2 мултиетнички машки тима за фудбал и
повеќе од 300 посетители на натпреварот
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Оваа активност беше подготвена како
заедничка активност на училиштата
"Ѓоце Стојчески" и „8 Септември" од
Тетово. Тие одлучија да изиграат два
спортски натпревари: девојчињата
изиграа натпреват во одбојка а
момчињата фудбалски натпревар,
поделени во по два тима – едно
училиште со друго. Оваа активност
беше подготвена како заедничка
активност на училиштата "Ѓоце
Стојчески" и „8 Септември" од Тетово.
Тие одлучија да изиграат два спортски
натпревари: девојчињата изиграа
натпреват во одбојка а момчињата фудбалски натпревар, поделени во по два тима – едно
училиште со друго. Како најсоодветна локација беше изберена спортската сала на училиштето
Ѓоце Стојчески. Преку овој настан средношколците сакаат да пренесат порака до пошироката
јавност а тоа е дека спортот не познава поделба по етникуми. Натпреварот беше следен од
повеќе од 300 посетители од двете училишта кои заеднички навиваат за својот тим. На овој
начин се оствари траен заеднички простор за мултикултурно дејствување и дружење помеѓу
двете училишта, која понатаму стреми да биде традиција.
Спортскиот натпевар овозножи да се формираат мултиетнички спортски тимови од страна на
двете училишта. Со овие натпревари се создаде сигурен простор за интеракција и соработка
помеѓу училиштата и учениците.

Активност 6.7: „Младите во акција за соживот““‐ подготовка и печатење на промотивна
брошура на тема . вредностите на мултикултурализмот и соживотот.
Организатори на активноста: Учениците од средните училишта „Ѓоце Стојчески“ и „8
Септември“ Тетово Дата: 23. 10. 2013 Локација: Средните училишта „Ѓоце Стојчески“ и „8
Септември“ Тетово Форма: подготовка , промовирање и дистрибуција на брошура на тема
Мултикултурализам

Учениците од средните училишта „Ѓоце Стојчески“ и „8 Септември“ од Тетово, со цел да ја
зголемат свесноста за значењето на мултикултурализмот и соживотот креираа брошура, на

18

тема од мутикултурализмот, меѓуетничката толеранција и младинскиот активизам. Брошурата
беше испринтана во 2500 копии и дистрибуиран во училиштата и неколку локации во Тетово.

Активност 6.8.: Музички хуманитарен концерт : Помош за децата од Дневниот центар за
деца на улица од Шуто Оризари
Oрганизатори на активноста:
учениците од средното училиште
„Арсени Јовков“ Скопје
Дата: 28. 10. 2013
Локација: средното училиште
„Арсени Јовков“ Скопје
Форма: музички концерт
Хуманиратен музички настан
Учесници: 20 музички изведувачи
(средношколци) и повеќе од 350
индирекни учесници (публика
составена
од
ученици
и
професори)
Учениците од Арсение Јовков од Скопје, во рамките на јавните акции одлучија да
организираат хуманитарен музички настан за собирање на финансиски средства и донации во
облека и играчки со цел да им се помогне на децата од Дневниот центар за деца на улица од
Шуто Оризари. На претходните состаноци средношколците го одлучија бројот и композициите
за музичките групи од училиштето АЈ кои ќе учествуваат на настанот. Сите учесници на овој
настан беа ученици од ова училиште. 4 музички групи изведоа 10 песни на македонски,
албански, ромски, турски и србски јазик. Средношколците и професорите кои се најдоа во
публиката заедно со изведувачите ги пееа сите текстовите на песните што особено ја збогати
атмосферата и ги пиближи средношколците. Покрај тоа за организирање на овој настан им
помогнаа на децата од Дневниот центар за деца на улица од Шуто Оризари тие во исто време
пренесоа и порака за промовирање и практикување на вредностите од мултикултурализмот и
хуманитарноста кои не познаваат етницитети и дека само со заедничка акција може да се
придонесе за позитивен развој во општеството и да се помогне на оние на кои навистина им е
потребна нашата помош. Настанот беше следен од моногубројна публика и беа собрани 1300
денари и поголема количина на облека и играчки.

Активност 6.9.: „Интеркултурно образование: позитивен пристап кон различностите“
Oрганизатори на активноста: учениците од средните училишта „Ѓоце Стојчески“ и „8
Септември“ Тетово
Дата: 31. 10. 2013
Локација: средното училиште „Ѓоце Стојчески“ Тетово
Форма: Отворена јавна дебата
Учесници: 30 (ученици, професори, директорот на училишта и претставници од локалната
самоуправа)
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Дебатата беше организирана од страна на средношколците од Ѓоце Стојчески и 8 Септември
од Тетово. На претходните состаноци средношколците одлучија темата на оваа дебата да биде
Интеркултурното образование: позитивен пристап кон различностите.
Средношколците
дебатираа за значењето на
мултикултурните
активности кои треба да се
практикуваат
во
мултикултурните
општества. Претставник од
локалната самоуправа од
секторот за образование ги
презентираше бенефитите
од
мултикултурното
образование. Директорот
на училиштето го сподели
своето позитивно искуство
од практицирањето на
мултикултурализмот во секојдневниот живот во училиштето и надвор од него а ги слушна и
предлозите на своите ученици за унапредување на меѓусебната толеранција и почитување и
вети дека овој вид на работа ќе го инкорпорира и практицира во понатамошна во работата на
училиштето, како добра пракса.настанот беше следен и од страна на медиумите.

Aктивност 6.10: „Мултикултурализам – Има ли иднина?“
Oрганизатори на активноста: учениците од средното училиште „Арсени Јовков“ Скопје
Дата: 31. 10. 2013
Локација: средното училиште „Арсени Јовков“ Скопје
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Форма: Отворена јавна дебата
Учесници: 40 (ученици, професори и родители)
Јавната дебата беше подготвена и спроведена од Волонтерскиот клуб( целните групи) на
проектот, кои се организираа и формираа во ова училиште.Тие ја одредија структурата на
учесниците , подготвија покани и други соодветни материјали за реализирање на дебатата.
Тие се фокусираа да дадат оговор на прашањето : Мултикултурализмот – има ли иднина?
Помеѓу поканетите гости беа и нивните родители, како едни од клучните засегнати страни. На
дебатата беше отворено прашањето за родителската грижа во однос на унапредувањето на
мултикултурниот живот во училиштето и за тоа колку е важна улогата на родителот во
насочувањето на млатите во правец на меѓусебна толеранција и почитување. Преку оваа

дебата средношколците успеаа да ги презентираат бенефитите но и импликациите кој
мултикултурализмот ги носи со себе. Општиот заклучок на дебата беше ддека во
мултиетничките општества како нашето, почитувањето и прифаќањето и почитувањето на
културните разлики преставува богасто и е единствен начин за соживот и развој на
демократијата и одржливиот развој и мир на земјата.

Aктивност 5.11: Иницирање и
публикување на првиот училишен
весник „Правец – Drejtim“
Oрганизатори
на
активноста:
Учениците од средното училиште
„Арсени Јовков“ Скопје
Дата: 10. 11. 2013
Локација: средното училиште
„Арсени Јовков“ Скопје
Форма: училишен весник
Анекс 3
Учениците од средното училиште
„Арсени Јовков“ од Скопје, го
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креираа и публикуваа првиот број на нивниот училишен весник „Правец – Drejtim (Direction)“.
Весникот е двојазичен (македонски и албански ) содржина на весникот го промовира
мултикултурализмот и заедничките вредности кои ги негуваат сите етникуми. Овој весник
претставува одржлив ресурс кој ќе продолжи да се издава и од наредните генерации.
Весникот е издаден во 200 копии а беше промовиран и дистрибуиран во училиштата и јавниот
настан во Веро Центарот во Скопје.

Aктивност 6.12:Кампања – Меѓународен ден на толеранцијата : Мултикултурализам наш
заеднички стремеж и остварување
Oрганизатори на активноста: учениците од средните училишта „Арсени Јовков“ и „Здравко
Цветковски“ од Скопје
Дата: 15. 11. 2013
Локација: Трговски центар „Веро“ Скопје
Форма: Јавен перформанс (музички настап, поетско и драмско читање, ликовна колонија,
дистрибуција на флаери, прибирање на парични средства)
Учесници: 70 изведувачи (средношколци) и повеќе од 500 посетители на перформансот
(ученици, професори, родители, посетители на Веро Центарот и др.)
Како
заедничка
активност
на
учениците од училиштата „Арсени
Јовков“ и „Здравко Цветковски“ од
Скопје, беше организиран јавен
настап во Веро Центар под мотото
„Мултикултурализмот наш заеднички
стремеж и остварување“. Со овој
настан средношколците создадоа
сигурен
простор
за
заедничко
дејствување на ниво на две училишта.
Публиката од двете училишта, заедно
со сите посетители на Веро центарот
заеднички уживаа во прекрасната
изведба, се дружеа и комуницираа и
заеднички ја пренесоа пораката за
значењето на мултикултурните вредности во нашето општество и го одбележија
Меѓународниот ден на толеранцијата. Учениците од овие две мултиетнички училишта
реализира двочасовна програма во јавен простор – трговски центар во која преку читање
поезија, музички настапи, ликовна колонија, промоција на училишен весник, ПРАВЕЦ‐ DREJTIM
и делење на флаери изнесоа дел од културното богатство на македонскиот, албанскиот,
ромскиот, турскиот и српскиот етникум. Покрај посетителите, настанот беше следен и од
страна на пошироката јавност купувачи и миинувачи на Веро Џамбо Центарот. Настанот доби
многу голем публицитет. Настанот го следае еновински агенции ( МИА, МакФакс и други )
додека истата го публикуваа 17 медиуми и њеб портали.
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Aктивност 6.13: Кампања 16 дена активизам против родовото и семејното насилство
,,НЕ за уште една жртва! СТОП за родовото и семејното насилство!
Oганизатори на активноста: учениците од сите 4 таргетирани училишта
Дата: 10. 12. 2013
Локација: Скопје (Бит Пазар, Стара Скопска чаршија, ГТЦ, Плоштад Македонија, ВЕРО Центар,
Сити Мол) во во дел од другите градови во Македонија
Форма: одржување на работилници , тркалезни маси , трибини и јавни перформанси,
Дистрибуција на флаери во училишта и јани простори во Скопје ,Делчево ,Струмица ,Богданци
Учесници: 60 средношколци ( организатори) и пошироката јавност Анекс 8
Една од многу важните и големи акции кој го планираа и реализираа новоформираните
Волонтерските групи / клубови Низ повеќе локации во Скопје, Берово и дел од другите
градови во Македонија (Делчево, Струмица, Богданци и Берово) беше обележување на
Меѓународната кампања 16 дена активизам против родовото и семејното насилство.
Средношколци од повеќе училишта го дадоа својот придонес во влкучувајки се оваа широка
кампања за сензибилизиаре на јавноста за постоењето и искоренувањето на родовото и
семејното насилство. Во рамките на оваа акција се испечатија и поделија и повеќе од 20.000
едукативни, промотивни и информативни летоци под мотото: „НЕ за уште една жртва! СТОП
за родовото и семејното насилство!”. Со оваа активност тие пренесоа пораката на пошироката
јавност, подигнување на свеста за деструктивноста на овој проблем и препознавањето на
корените на насилствата кои се всадени длабоко во половата нееднаквост и патриархалните
вредности . Настанот беше промовиран до пошироката јавност благодарејќи на медиумската
поддршка од страна на над 10 медиуми и голем број на социјални мрежаи и медиуми.

Aктивност 6.12: НЕ за уште една жртва! СТОП за родовото и семејното насилство!
Организатори на активноста: Учениците од сите 4 таргетирани училишта
Датуми на одржување :
26. 11. 13 ( средно училиште „Здравко Цветковски“ Скопје),
29. 11. 13 (средно училиште „Арсени Јовков“Скопје),
05. 12. 13 (Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет Скопје),
18. 12. 13 (Основно училиште „Никола Вапцаров“ Скопје)
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26. 11. 2013 (две работлиници ‐ Средно училиште „Ѓоце Стојчевски“ Скопје) и
29. 11. 2013 две работлиници одржани на ( основно училиште „Братство Миѓени“ Тетово);
Локација: Средно училиште „Здравко Цветковски“ и „Арсени Јовков“ "зЗдравко " and "Arseni
Jovkov", Skopje; Институт за социјална работа и социјална политика, Филозофски факултет
Скопје; основно училиште „Никола Вапцаров“ Скопје; средно училиште „Ѓоце Стојчевски“
Скопје и основно училиште „Братство Миѓени“ Тетово;
Форма на делување : 8 Работилници на тема „НЕ за уште една жртва! СТОП за родовото и
семејно насилство!“
Учесници: 190 (студенти, средношколци и ученици во основно училиште)

Студентите од четирите тагирани
училишта
организираа
8
работилница
преку
кои
придонесоа кон подигнување на
свеста помеѓу младите луѓе и им
укажат за деструктивноста на
семејното и родовото насилство
но и на фактот дека овој вид на
насилство
не
е
етнички
селективно.
Младите
ПЕЕР
едукатори во оваа област, на 8те
организирани работилници им ги
пренесоа своите знаења на
релевантни теми прилагодени на
целните групи но и ги упатија на
симптомите на препознавање на семејното насилство и начините на превенција, заштита и
третман на овој вид на насилство. Преку теоретска презентација и активности, тие беа
тренирани да го разберат концептот на насилството, кои се жртвите и стратегии кои можат да
бидат развиени за да се охрабрат жртвите да го пријават насилството.

Активност
6.13: Брошура со позитивни искуства и примери од работата со учениците и студентите и
рпоектните активности
После спроведувањето на најголем дел од проектните активности, Антико подготви и
публикува брошура ( 2. 11. 2013) . Публикуваната брошурата ги презентира позитивните
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практики и примери од спроведувањето на проектните активности. Нејзината промоција беше
направена на Националната Конференција на проектот. Брошурата вклучува опис на
креативната работа на младите луѓе за време на работилниците и јавните акции, како и на
продуктите и активностите имплементирани со отанатите проектни активности. Оваа брошура
претставува траен ресурс на позитивните промени кои беа предизвикани со проектините
активности и претставува водич за идни слични интервенции во областа на
мултикултурализмот и младинскиот активизам. Брошурата беше испринтана во 1400
примероци на два јазика, македонски и албански. Таа беше промовирана на Националната
конференција пред учесниците, а дистрибуирана и во други училишта, граѓански организации
и други засегнати страни во заедницата. со цел добрите практики да бидат инкорпорирани и
во учишните програми и програмите на Г.О. кои работата во ова поле.

АКТИВНОСТ 14 ‐ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА : ТЕМА МЛАДИТЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ
Активност 6: Национална конференција за мултикултурализам за 100 учесници (03.12.2013,
х. Александар Палас,Скопје
Учесници на конференцијата : На конференцијата свое воведно излагање имаа Г‐дин Аиво
Орав, амбасадор на Делегацијата на ЕУ ; Г‐дин Сафет Незири, Заменик Министер за
образование и наука и Г‐дин Ралф Брет, Амбасадор на ОБСЕ Мисијата во Скопје.и
преседеталката на Извршниот совет на АНТИКО Г‐ѓа Ѓунер Небиу На конференцијата
присуствуваа целните групи и соработниците, родители, претставници од локалната
самоуправа и образовните институции и претставници од други релевантни институции и
засегнати страни (Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието,
граѓанските организации, меѓународни
организации). Конференцијата беше
посетена од повеќе од 100 учесници.
Националната
конференција
беше
насочена кон сумирање на резултатите и
бенефитите од проектните активности
исто како и кон зголемување на
придонесот и застапувањето на политики
за унапредување на младинскиот
активизам
во
полето
на
мултикултурализмот. Главни теми кои ги
поставивме на дневен дадоа можност да
бидат отворене важни прашања на ниво
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на политиките и нивните спроведување во пракса.амбасадот на делегазијата На ЕУ во
Македонија даде осврт на прашањето , а и придонесот кој го даде овој проект во областа на
развивањето на меѓуетничките односи и соработка. Заменик министерот за образование даде
свој осврт за предизвиците кои се јавуваат и факторите кои делуваат во ова поле . за
достигнувањата се осврна и преставничката на Антико , а и диреторите на училиштата, целните
групи , родителите и други учесници. Конференцијата овозможи размена на искуства, ставови
и позитивни практики, отварање на теми за дискусија со цел пронаоѓање на ефективни форми
на работа, охрабрување на вмрежувањето на младите активости и нивната соработка ос
релевантните институции, иницирање на специфични иницијативи вклучувајќи ја
иницијатиовата за ефективна имплементација на Стратегијата за интегрирано образование
како предуслов за заеднички соживот.
Учесниците покажаа конструктивна соработка во однос на прифаќањето на препораки од
младите луѓе и нивната идна артикулација во систематските и програмските решенија на
прашањето. Препораките и заклучоците кои произлегоа од конференцијата беа доставени до
образовните институции и до останатите релевантни засегнати страни.
Темите на конференцијата беа концепирани да отварат дискусија со цел да се пронајдат
алтернативни и ефективни форми на работа, соработка и заедничко координирано делување
како од страна на владините институции , така од страна на граѓанскиот сектор, ,
меѓународните организации, родителите медиумите и другите засегнати страни, кои имаат
многу важна улога во овој процес.
Главните теми на кој се осврнаа воведничарите и дискутантите беа :
1) Младите, главен ресурс за развојот на мултикултурните општетсва“
2) Улогата и влијанието на
граѓанските организации во интегративните процеси во
мултиетничките заедници/општества.
3)„Резулататите добрите практики и предизвиците во имплементација на ,,Стратегијата за
интегрирано образование “
4) Претставување на добри пракси, придобивки, предизвици од проектот ( Како целните групи
го доживеа овој проект ‐ кои промени тие ги почуствуваа во себеси како придобивка од овој
проект)
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ПОЛИТИЧКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНИ И МЛАДИ ЛИЦА ОД
МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ

ПРОГРАМА: ,,Жените ромки тоа го можат ,,
Во рамките на иницијативите за политичко зајакнување на жените од маргинализираните
групи е и проектот ,,Жените ромки тоа го можат,, време на реализација 2012/2013.
Финансиски подржано од Канцеларијата на високиот комесар на ОН за човекови права во
Женева
Целна група: Млади лица (жени и мажи) членови на сите ромски политички партии, на
возраст од 18 – 35 години; студенти од правните факултети и факултетите од политички науки;
членови на НВО; новинари и други млади лица од
ромската популација кои се
заинтерисирани за активно да бидат вклучени во политиката и јавниот активизамцелна од
Скопје, Кичево, Прилеп, Кочани, Тетово, Маврово.
Активности : 1 циклуса по 8 еднодневни работилници Активност: 2 Подготовка на 2 акциски
планови за делување во заедниците Активност: 3. формирање на 2 неформални лоби групи
од страна на целните групи. Активност: 4. Спроведување на јавни акции од страна на целната
групи ( практикум во заедницатаа ( зголемување на свестноста за родовите прашања кај
ромската популација , лобирање и јавно застапување во стуктурите на ромсските политички
патии и други засегнати стани)) Активност 4. Подигнување на јавната свест ( печатење на
промотивни информативни и едукативни материјали од страна на целните групи Активност 5.
Организирање на јавна дебата ,, Учеството на жената Ромка во политиката,,
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РЕЗУЛТАТИ :
 Одржани 2 циклуса по 8 работилници за зајакнување на капацитети
 Зајакнати капацитети на 34 учесници (стекнати лидерски и политичко управувачки вештини
преку дефинирање на важноста на родовата димензија на јавното и политичкото ангажирање
на младите )
 Формирани 2 неформални лоби групи на млади кои ги застапуваат човековите права на жените
ромки.
 Воспоставена соработка со 3 Ромските политички партии
 Потпишани 3 меморандуми за соработка со Ромски политички партии
 Покрената иницијатива за формирање на женски активи при ромските политички партии
 Изготвени 2 акциски планови за делување во заедниците
 Подготвени и реализирани 2 јавни акции од страна на целните групи со 9 различни активности
(лобирање , јавно застапување, подигнување на јавната свест и воспоставување на соработка со
релевантните институции ) во Скопје ‐ Шуто Оризари и Кичево.
 Организирана на јавна расправа на тема ‐ ,,Учеството на жената Ромка во политиката,,
 Покрената иницијативиза :
донесување на одлука за формирање на женски
организации/секции во рамките на 4 ромските политички партии
 креирање на родово сензитивни политики од страна на партиските структури што подразбира
ревидирање на постоечките политики и инкорпорирање на родовиот концепт во истите –
статут, програма, стратегија и сл.
 Покрената иницијатива за воведување на квоти во партиските документи за застапеноста на
жените во раководните структури на партијата
 Подготовка на промотивен материјал и реализирање на јавени перформанси
 ТВ емисија, Кампања во социјалните медиуми, јавни дебати
 Изработка на МАНИФЕСТ за унапредувањето на положбата на жените ромки,,
 Печатење и дистрибуција на ‐ промотивен материјал и јавен перформанс
 Актуелизирање на проблемите и потребите на жените Ромки –(подигнување на свеста) поделен
промотивен материјал преку јавни перформанси (2000 лифлети), учество на 2 ТВ емисии,
формирани две неформални младински лоби групи, реализирани 2 јавни дебати, креирани две
facebook групи, спроведена кампања
 Подготвен манифест од страна на неформална група со заклучоци и барања кои беа упатени до
Ромски политички партии, но и до институциите на локалната власт и до други релевантви
инстутуции
 4 учеснички од целната група „Жените Ромки тоа го можат 2“ се номинирани како кандитатки
на изборните листи за советници при општина Шуто Оризари и во град Скопје од кои 3од нив
избрани за советнички на општинските Собраниа.
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013.
Проект : Жените во локалната политика: Постигнувања и предизвици
,,ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2013,,‐ Активностите организирани во партнерство на ЖГИ АНТИКО со
КАС( Konrad-Adenauer-Stiftung) и ФЕС( Friedrich-Ebert-Stiftung)
Време на реализација: јануар – март 2013
Активности :
Одржани 7 настани во Гостивар , Кичево, Битола, Ресен , Кочани , Чашка и Општина Јегуновце
Догорочна цел : Долгорочни:‐ Зголемување на бројот на жените во политиката и структурите
на донесување одлуки и јакнење на позицијата на жените во политичките структури.
Поголемиот дел од учесниците на семинарот беа жени, претставници на политички партии
активни во политиката (околу 60%).
Други: претставници од цивилниот сектор медиумите, преставници од ЕЛС и членови на
потичките партии ( мажи и жени) меѓу учесниците имаше преставници од П.П. кои се на
раководна функции, кандидатки за советнички на општинските собранија и градоначалници
Локални подржувачи: Г.О. членки на мрежата на АНТИКО и индивидуални членки
Постигнати резулатати
¾
¾

¾
¾

¾

¾

¾

Одржани 7 семинари
164 учесници ги зајакнаа своите индивидуални капацитети преку освестување и стекнување на
нови знаења, вештини и искуство за улогата и позицијата на жените во политичката сцена во
Македонија и применување на техники и стратегии за нивно позиционирање во рамките на
партијата и активно вклучување во политичкиот и јавниот живот
Стекнати знаења за активно учество на жените во креирањето на родово сензитивни политики
и дефинирање на родовата димензија на женскиот јавен и политички активизам
Стекнати созананија за воведување и развој на нови модели на акција, која ќе придонесе за
зајакнување на улогата на жените во структурите на донесување одлуки во рамките на
сопствената политичка партија.
Локалните медиумите покажаа интерес ги следеа сите организираните семинари и објавија 10
текстови и снимани материјали содржината, целите,
препораките и заклучоците на
семинарите.
Учесниците на семинарите високо ги оценија организираните настани и нивното влијание за
зголемувањето на индивидуалните знаења и вештини, кои ќе ги применуваат во својот
политички ангажман и во рамките на својата партија. ( 95%)
Учесниците беа високо мотивирани и изразија мислење дека тие имаат потреба и би сакале
да продолжат да посетат ваков вид на семинари (над 85%)
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Проект: Транснацинален проект ,,Поврзување и зајакнување на Женските Г.О. од Западен
Балкан кои работат на женски права и родова рамноправност,,
Трете фаза на реализација (Јануар 2013‐ 1.јуни 2013)
Активности
Воспоставена соработка и покренати иницијативи
Во текот на имплементацијата на проектот во организациите на граѓанското општество,
жените‐лидерки и активистите, претставници од локалната самоуправа и други чинители од
целните општини од Македонија , Косово и Србија иницираа и организираа многубројни
настани и средби на локално ниво и регионално ниво.Инцијативите дадоа придонес кон:
‐ Идентификација и актуелизирање на постоечките проблеми и потреби во однос на родовите
прашања и еднакви можности во општините
‐Ја зголемија информираноста и ја зајакнаа свеста на целни
групи и јавноста за значањето на јавниот активизам во и
активносто учество на граѓаните (со посебен фокус на жените
и младите) во идентификувањето и решавањето на
проблемите во заедницата
‐ Ги зајакнаа капацитетите и ја подобрија информираноста на
клучните субјекти за родовата проблематика.
‐ Иницираа дискусија кај релевантните чинители за важноста
на имплементацијата на родовите политики за унапредување
на демократските процеси , социјалната правда, еднаквите
можности во области каде се прекршуваат женските човекови
права.
Поврзување и зајакнување на жените
граѓански организации од Западен Балкан
1. Кичево: Реализирани 2 работни средби со претставници кои работат на правата на жените и
родовата еднаквост
од локалната самоуправа (раководител на Одделението за
локален економски развој, советник и член на Комисијата за еднакви можности и
раководителот на Сектор за кадровски работи и човечки ресурси), на која се дискутираше за
процесот на инкорпорирање на родовиот концепт во локалната самоуправа
2) Одржани 2 работилници со членовите на Комисијата за еднакви можности и локалната
администрација од Кичево на теми: Подготовка на локални акциски планови за родова
рамноправност и институционална и правна рамка за родова рамноправност. Работилниците
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Покренета
иницијатива за ревидирање на локалениот акционен план за родова
рамноправност и спроведување на родово одговорно буџетирање.
3. Тетово: ордржани две работни средби иницирани од страна на локалните активисти и
претставници од Антико, со претставници од локалната власт. Првиот се одржа средба со
членовите на Комисијата за еднакви можности на Тетово и координаторот за еднакви
можности, а на вториот состанок со советниците во Советот на општината и стручен
соработник во Одделението за економски развој. Темите беа фокусирани на усогласување на
општински акти со Законот за еднакви можности .
4. Реализирани средби и состаноци со претставници од Центарот за социјална работи
(средба со директорот на Центарот за социјална работа ‐ Кичево, со раководителот на одделот
за семејно насилство во Центарот за социјални работи ‐ Тетово и со шефот на Одделот за брак
и семејство во Центар за социјални грижи Тетово). Состаноци беше дискутирано за жените и
социјална заштита со посебен акцент на мерки за заштита на жените од семејно насилство и
функционирањето на институциите во кои се занимаваат со проблемот на насилството.
Условите во засолништа за жртви на семејно насилство.
5 Организирани 6 работилници (3 во Кичево и 3 во Тетово) со директорите од основните и
средните училишта и професори од високото образование. Цел утврдување на состојбата со
вклучување на девојчињата во образовниот процес на сите нивоа и за преземените мерки во
оваа област. Идентификување на можните интервенции на граѓанското општество, кои одат во
прилог на мерките спроведени од страна на институциите.
6. Проблеми кои се соочуваат жените во однос на пристапот до здравствените установи и
заштита на репродуктивното здравје, претставници од тимот на Антико и локалните активисти
разговараа за заштитата на репродуктивното здавје со гинеколози. За оваа цел одржани 2
средби во Кичево и 3 во Тетово. На средбите се истакнаа и проблемите со кои се соочуваат
жените од руралните средини и квалитетот на услугите во гинеколошки клиники, недоволна
грижа и едукација на жените за репродуктивно здравје и семејното планирање.
7. Жените и пазарот на трудот. Организирани 2 средби со претставници од Агенцијата за
вработување во Тетово и Кичево на тема: мерките кои ги превземаат владините институции
за зголемување на вработување на жените.
8. Состојбите во однос на родовото и семејното насилство Одржана информативни состаноци
со претставници од секретаријати за внатрешни работи. Полициските станици во Тетово и
Кичево. Тема: домашното и родовото насилство и заштита на жените како најчести жртви.
9. Организирани 10 консултативни средби со претставници од организациите на граѓанското
општество (5 во Кичево и 5 во Тетово), со цел да се анимираат и а граѓанското општество во да
се вклучат во иницијативи кои се однесуваат на родовите прашања. Тема поврзување и
вмрежување на граѓанските организации на локално, регионално и национално ниво,.
Можности за реализација реализација на заеднички програми, иницијативи и проекти,
размена на искуства, информации и добри практики.
10. Со подршка на проектниот тим и локални активисти на АНТИКО од Тетово и Кичево
организирани дебати во двете општини на тема "Пристап до институционалните механизми
за заштита на правата на граѓаните и на маргинализираните групи од полова
дискриминација."
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1. Сесии за планирање:
1 Консултативен состанок во Скопје, во организација на ЖГИ Антико на тема: "Совет за
унапредување на соработката помеѓу Владата и граѓанските организации" беа присутни на
локалните активисти и претставници од граѓански организации од Тетово и Кичево.
2. КИЧЕВО : Реализирани сесии за планирање ‐ Развивање на акциски планови за дејствување
во Заедницата ‐ 30 жени лидери и активисти од граѓански организации, локални власти,
институции и други заинтересирани страни учествуваа во сесиите за планирање во Општина
Кичево.
2. Тетово: Сесии за планирање со учество на 20 жени од Општината ‐ лидери и активисти од
граѓански организации, локалната самоуправа и други институции и засегнати страни
Учесниците. Препораките и предлозите на работните групи беа инкорпорирани во Акцискиот
план на неформалната група на жени од Тетово. Акцискиот план ќе се реализира во соработка
со клучните чинители и релевантни субјектина оштината.
3. На 20 април 2013 година се одржа работилница со целните групи и во просториите на
Антико во Скопје . Разгледување на плановите за акција и подготовка на меѓународната
конференција во мај, т.е. разгледување на можностите за регионално поврзување и
продолжување на проектот со нови активности. Жените од двете заедници се задоволни со
тековното спроведување на активностите и постигнатите резултати и изразија подготвеност да
се вклучат во последователни активности и да го поддржи формирањето на Регионалниот
совет за родова рамноправност.

2.Меѓународна конференција: ,, Вмрежување на жените од Балканот,,

08 и 09.2013 во Х.Холидеј –Инн, Скопје

Во рамките на проектот ,,Поврзување и зајакнување на женски граѓански организации

од Западен Балкан кои работат на женски права и родова рамноправност,, партнерски
проект поддршан од ЕК – имплементатори: ПДЦИ ‐ Белгија ЖГИ АНТИКО‐Македонија
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Хелсиншки комитет за човекови права – Србија и Партнер Косово – Центар за
менаџирање на конфликти. . Конференцијата се реализира во презентации , пленарни
сесии ; Панел – дискиусии и групни работа ‐ работилници во 4 тематски области.
Добиените резулатати , препораките и заклучоците од групната работа беа
презентирани во пленарната сесија. На конференцијата беа присутни 64 учесници од
граѓански организации , целните групи, преставници од централните и локалнате
власти, владини од Македонија, Косово, Србија и Белгија. Во првиот дел воведно
излагање имаа преставници /координаторите на проектот вклучени во
имплементацијата на проектот, говореа
На тема: На тема: Искуствата, постигнувањата и перспективите ‐ Македонија, Косово
и Србија
На тема: “ Фактори за успешно регионално поврзување и соработка на полето на
родовата рамноправност“ ‐ преставници/чки т од целните групи и преставници/чки
од релевантните институции на локалните власти од 6 таргетирани оштини ( Србија,
Косово,
Македонија)
Додека
на
тема:
Ситуацијата на полето на родовата рамноправност во државата,,
излагање имаа
претставници/чки на владините механизми од земјите учеснички:
Косово: Насер Ајети Постар правен референт Кабинет на Премиерот на Владата
на Косово
Србија: Јасмина Муриќ, менаџер на програмата ‐Имплементација на национланата
стратегија за подобрување на позицијата на жените и промовирањ е на родовата
еднаквост ( владина институција)
Македонија: Елена Грозданова, Државен советник за еднакви можности , МТСП
Во вториот дел на конференцијата учесниците се поделија по групи и се реализира
тематски работилници. резулататите, заклучоците и препораките беа презентирани
во пленарана сесија,а потоа следеше дискусија и промовирање на заедничката ФБ
страна. Еден од главните препораки беше и формирање на Регионален совет за
родова рамноправност,,. Идеа која треба да се развие во еден инклузивен процес со
вклучување на сите засегнати страни од 3‐те земји и вклучување на други земји од
регионот на Западен балкан. Конференцијата беше следена и од значителен број на
медиуми.
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Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2013
ПРИХОДИ ( во

2013

2012

РАСХОДИ (во

5,383

илјади денари)
Вкупно програмски
расходи :

илјади денари)
Вкупно приходи:
4,459
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И
ПОЗИТИВНИ КУРСНИ
РАЛИКИ

1

2013

3,842

МАТРИЈАЛНИ РАСХОДИ,
УСЛУГИ И
АМОРТИЗАЦИЈА –
(оперативни)

2

858

2012

4,814
1,619

ДРУГИ РАЗХОДИ
Приходи од камати
ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ,
ЧЛАНАРИНИ ПОДАРОЦИ
И ДРУГИ ИЗВОРИ
Приходи од чланарини(
придонеси), донации( проекти)
и подароци
Приходи од други извори
ПРЕНЕСЕН ДЕЛ ОД
ВИШОК НА ПРИХОДИ ОД
ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
Пренесен дел од вишок на
предходната година

2,910
(18)

2,977
(30)

(109)

(149)

Негативни курсни разлики

(7)

(2)

Чланарини

(1)

--

Провизија за платен промет

1

2

3,901

4,454

3,901

4,440

0

14

557

927

Патни трошоци

Интелектуални и други услуги

(2,118)
Останати други расходи

557
927

(657)

(12)

74

218

ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ

ПРИХОДИ ПО ДОНАТОРИ

2013

Европска комисија ( EIDHR ‐ проект)
Европска Комисја ( PDCI‐проект )
ТИДЕС – Фондација
СДЦ (SDC), /ЦИРА
УНДП

ВКУПНО ДОНАЦИИ :

(2,784)

2,352
966

Приходи од предходната година

557

Пренесени приходи во наредната
година

(616)

338
180
66
3,902.
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