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Вовед и историјат на  Организација на жени од Струмица 

Организација на жени од Струмица (ОЖС) е основана во 1991 година и речиси триесет години 

е  единствената женска  граѓанска  организација  во  Југоисточниот  регион  на  државата  која  во 

континуитет  работи  на  промовирање  и  застапување  на  политики  базирани  на  еднакви 

можности, недискриминација и ненасилство врз жените и девојчињата.  

Мисијата  на  ОЖС  е  да  придонесе  кон  активно  вклучување  на  жените  во  сите  сфери  на 

општественото живеење.  

Визија  –  Организацијата  на  жени  од  Струмица  креира,  промовира  и  застапува  политики 

базирани на еднакви можности, економско јакнење и ненасилство преку кои жените ќе можат 

да ги реализираат своите потенцијали и способности.  

ОЖС е активна на полето на  јавно застапување на политики за активно учество на жените во 

процесите  на  планирање  и  одлучување,  на  поттикнување,  промовирање  и  застапување  на 

мерки  за  превенција  и  заштита  од  родово  базирано  насилство,  како  и  на  политики  за 

одговорно, транспарентно и отчетно владеење.  

Членовите на ОЖС се активистики кои располагаат со вештини и компетенции за вклучување 

во активности насочени кон  остварување на целите на организацијата.   

Извршната  канцеларија  на  Организација  на  жени  е  составена  од  програмски  раководител, 

координатор за административно и финансиско работење и администратор. 

Принципи на работење 

Во своето работење се водиме од принципите кои се составен дел од Кодексот на однесување 

на органзацијата:  

Еднаквост 

 Професионалност 

 Одговорност 

 Тајност и заштита на личните податоци на странките 

 Ттранспарентност и отчетност 

 Развивање солидарност меѓу жените 

Организацијата  во  своето  работење  особено  се  раководи  од  принципот  на  почитување  на 

секоја личност, без разлика на нејзината национална,  верска,  социјална,  сексуална или било 

каков друг вид на припадност. 

Главни цели на организацијата 

1.  Јакнење  на  капацитетите  на  жените  за  активно  учество  во  креирање  и  застапување  на 

родово одговорни политики  

2.  Промовирање  и  поттикнување  на  еднаквите  можности,  антидискриминацијата  и 

ненасилство врз жените и девојчињата 
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3. Мониторинг и промоција на политики на одговорно, транспарентно и отчетно владеење 

Главни целни групи 

 Жени, особено жените кои се активни на локално ниво 

 Локална и централна власт 

 Жени и девојки жртви на родово базирано насилство 

 Деца и млади 

 Сродни домашни и меѓународни граѓански организации 

Целите на организацијата се остваруваат преку следните основни активности: 

 Теренски активизам (директен контакт со целните групи) 

 Аналитичко ‐ истражувачки активности 

 Мониторинг  и  евалуација:  примена  и  спроведување  на  закони,  стратегии,  акциски 

планови  и  програми  на  институциите,  извршување  на  буџети,  трошење  на  буџетски 

средства, изработка на извештаи 

 Јавно застапување 

 Превентивно и информативно – едукативни активности за жените и општата јавност, со 

посебен акцент на жени и девојки жртви на родово базирано насилство 

 Едукација на претставници на институциите 

 Превентивнаи едукативна работа со деца и млади 

 Бесплатна правна помош и консултации на жени и девојки жртви на родово базирано 

насилство 

 Јавни настапи и кампањи 

ОЖС,  самостојно  или  во  партнерство  со  други  организации,  е  иницијатор  на  политики  за 

унапредување  на  статусот  на  жената  во  општеството  и  има  учествувано  во  креирање  на 

стратегии  и  програми  од  областа  на  родовата  активност,  како  и  во  застапувањето  на  истите 

пред локалните и централните власти. 

Организацијата на жени од Струмица е единствената граѓанска организација на локално ниво 

која во  своето работење применува: 1)  вклучување на целните  групи во идентификување на 

проблемите  со  кои  се  соочуваат  и  предлагање  на  решенија  за  истите;  2)  јакнење  на 

капацитетите и вештините на целните групи за застапувачки активности; 3) застапување пред 

локалните  власти  за  вклучување  на  жените  во  процесите  на  планирање  и  одлучување;  4) 

мониторинг на реализацијата на буџетот и буџетските програми на локално ниво. 
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СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ  И РЕЗУЛТАТИ  

Во  2020  година  ОЖС  работеше  на  спроведување  на  активности  во  рамките  на  следните 

проекти: 

1. Активни жени – отчетни власти 2 

2. Социјална отчетност за родова еднаквост 

Активни жени – отчетни власти 2 

Активности: 

Подобрување  на    капацитетите  на  организацијата  за  професионално,  одржливо  и 

транспарентно работење  

Зајакнување на комуникацијата и поддршката на ОЖС со/и од жените во заедницата  

Резултати: 

1. Изготвени процедури за административно и финансиско работење 

2. Креирано портфолио на организацијата 

3. Изготвен план за развој (2021 – 2023) 

Мониторинг на програмите за финансирање на ГО на локално ниво 

Општа  цел:    Да  се  зајакне  соработката  помеѓу  граѓанските  организации  и  медиумите  за 

застапување  на  механизми  за    транспарентно  оценување,  селекција  и  отчетност  при 

трошењето на доделените општински средства од програмите за поддршка на ГО. 

Клучни активности: 

Мониторинг и анализа на програмите за финансиска поддршка на  граѓански организации од 

буџетите на општините Струмица, Василево, Валандово и Петровец за 2017, 2018, 2019 и 2020 

година 

 Формирање  на  неформална  коалиција  помеѓу  граѓански  организации  и  медиуми  за 

застапување на модел за непречен пристап до информации и за  евалуација и мониторинг на 

проектите 

Медиумско  истражување  за  начинот  на  распределба  и  трошење  на  општинските  средства 

наменети за поддршка на ГО во општините Струмица, Василево, Валандово и Петровец 

Изработка  на  извештај  за  клучните  наоди  од  спроведените  истражувачки  монторинг 

активности и препораки за подобрување на состојбата 

Резултати: 

Подготвени  и  доставени  барања  за  слободен  пристап  до  информации  од  јавен  карактер  и 

добиени одговори на истите 
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Спроведени  4  фокус  групи  со  претставници  на  граѓански  организации  (по  една  во  секоја 

општина) 

 Спроведени  интервјуа  со  раководители  и    градоначалници  и  со  членови  на  комисиите  за 

оценување и мониторинг на проекти во четири општини 

Спроведени  дебати  со  претставници  на  граѓански  организации  и  на  општинската 

администрација во Струмица, Василево, Валандово и Петровец 

Воспоставена неформална коалиција помеѓу граѓански организации и медиуми за застапување 

на модел за непречен пристап до информации и за  евалуација и мониторинг на проектите 

Подготвени  и  доставени  препораки  до  локалните  власти  за  примена  на  модел  за 

унапредување  на    транспарентноста  и  отчетноста  при  распределба  на  средства  на  ГО  и  на 

механизмите за следење на извршување на програмите 

 Изготвен и публикуван онлајн мониторинг извештај и анализа за финасиска поддршка на ГО 

на општините Струмица, Василево, Валандово и Петровец за 2017, 2018 и 2019 година 

Објавени три пишани истражувачки стории 

Човечки библиотеки (во тек) 

Цел: Да  се  влијае  врз  промена  на  ставовите  на  младите  учесници  и  преку  нив  на  нивните 

врсници,  семејства и пријатели во нивните  заедници преку  усвојување на алатката „Човечка 

библиотека“,  како начин за справување со  говорот на омраза,  стереотипите,  предрасудите и 

дискриминацијата. 

Клучна активност: 

Младинска размена за креирање на активни млади кои ќе влијаат врз носителите на одлуки за 

создавање на заедници на еднакви можности. 

 

 

 

 

 


