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Впвед и истпријат на Прганизација на жени пд Струмица 
 

Организација на жени пд Струмица (ОЖС) е пснпвана вп 1991 гпдина и  триесет гпдини е една 

пд ретките женски градански прганизации вп Југпистпшнипт регипн на државата кпја вп 

кпнтинуитет рабпти на прпмпвираое и застапуваое на рпдпвп базирани пплитики. 
 

Мисијата на ОЖС е да придпнесе кпн активнп вклушуваое на жените вп сите сфери на 

ппщтественптп живееое. 
 

Визија – Организацијата на жени пд Струмица креира, прпмпвира и застапува пплитики 

базирани на еднакви мпжнпсти, екпнпмскп јакнеое и ненасилствп преку кпи жените ќе мпжат 

да ги реализираат свпите пптенцијали и сппспбнпсти. 
 

ОЖС е активна на пплетп на јавнп застапуваое на пплитики за активнп ушествп на жените вп 

прпцесите на планираое и пдлушуваое, на ппттикнуваое, прпмпвираое и застапуваое на 

мерки за превенција и защтита пд рпдпвп базиранп насилствп, какп и на пплитики за 

пдгпвпрнп, транспарентнп и птшетнп владееое. 
 

Членпвите на ОЖС се активистики кпи распплагаат сп вещтини и кпмпетенции за вклушуваое 

вп активнпсти наспшени кпн пстваруваое на целите на прганизацијата. 
 

Изврщната канцеларија на Организација на жени е спставена пд прпграмски ракпвпдител, 

кппрдинатпр за административнп и финансискп рабптеое и администратпр. 
 

Принципи на рабптеое 
 

Вп свпетп рабптеое се впдиме пд принципите кпи се спставен дел пд Кпдекспт на пднесуваое 

на прганзацијата: 
 

Еднаквпст 
 

 Прпфесипналнпст 

 Одгпвпрнпст 

 Тајнпст и защтита на лишните ппдатпци на странките 

 Ттранспарентнпст и птшетнпст 

 Развиваое сплидарнпст меду жените 

Организацијата вп свпетп рабптеое пспбенп се ракпвпди пд принциппт на ппшитуваое на 

секпја лишнпст, без разлика на нејзината наципнална, верска, спцијална, сексуална или билп 

какпв друг вид на припаднпст. 
 

Главни цели на прганизацијата 
 

1. Јакнеое на капацитетите на жените за активнп ушествп вп креираое и застапуваое на 

рпдпвп пдгпвпрни пплитики 
 

2. Прпмпвираое и ппттикнуваое на еднаквите мпжнпсти, антидискриминацијата и 

ненасилствп врз жените и девпјшиоата 
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3. Мпнитпринг и прпмпција на пплитики на пдгпвпрнп, транспарентнп и птшетнп владееое 
 

Главни целни групи 
 

 Жени, пспбенп жените кпи се активни на лпкалнп нивп 

 Лпкална и централна власт 

 Жени и девпјки жртви на рпдпвп базиранп насилствп 

 Деца и млади 

 Српдни дпмащни и медунарпдни градански прганизации 

Целите на прганизацијата се пстваруваат преку следните пснпвни активнпсти: 
 

 Теренски активизам (директен кпнтакт сп целните групи) 

 Аналитишкп ‐ истражувашки активнпсти 

 Мпнитпринг и евалуација: примена и спрпведуваое на закпни, стратегии, акциски 

планпви и прпграми на институциите, изврщуваое на бучети, трпщеое на бучетски 

средства, израбптка на извещтаи 

 Јавнп застапуваое 

 Превентивнп и инфпрмативнп – едукативни активнпсти за жените и ппщтата јавнпст, сп 

ппсебен акцент на жени и девпјки жртви на рпдпвп базиранп насилствп 

 Едукација на претставници на институциите 

 Превентивнаи едукативна рабпта сп деца и млади 

 Бесплатна правна ппмпщ и кпнсултации на жени и девпјки жртви на рпдпвп базиранп 

насилствп 

 Јавни настапи и кампаои 

ОЖС, сампстпјнп или вп партнерствп сп други прганизации, е иницијатпр на пплитики за 

унапредуваое на статуспт на жената вп ппщтествптп и има ушествуванп вп креираое на 

стратегии и прпграми пд пбласта на рпдпвата активнпст, какп и вп застапуваоетп на истите 

пред лпкалните и централните власти. 
 

Организацијата на жени пд Струмица е единствената граданска прганизација на лпкалнп нивп 

кпја вп свпетп рабптеое применува: 1) вклушуваое на целните групи вп идентификуваое на 

прпблемите сп кпи се сппшуваат и предлагаое на рещенија за истите; 2) јакнеое на 

капацитетите и вещтините на целните групи за застапувашки активнпсти; 3) застапуваое пред 

лпкалните власти за вклушуваое на жените вп прпцесите на планираое и пдлушуваое; 4) 

мпнитпринг на реализацијата на бучетпт и бучетските прпграми на лпкалнп нивп. 
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СПРПВЕДЕНИ АКТИВНПСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

Вп 2021 гпдина ОЖС рабптеще на спрпведуваое на активнпсти вп рамките на следните 

прпекти: 
 

1. Биди активна – биди гласна! 

2. Институципнална ппддрщка на ОЖС 

3. Чпвешки библиптеки 

Дппплнителнп,  прганизацијата спрпведе и  активнпсти на теритпријата на ппщтина Струмица вп 
рамки на Кампаоата „16 дена активизам  прптив рпдпвп базиранп и семејнп насилствп“. 

 

  Биди активна – биди гласна! 
 
Активнпсти: 
 
А.1 Средби сп жени вп две лпкални заедници – Опщтина Струмица и Опщтина Бпсилпвп 
А.2 Идентификуваое на прпблемите и пптребите сп кпи се сппшуваат жените пд две лпкални 
заедници за активнп ушествп вп прпцесите на планираое, бучетираое и дпнесуваое пдлуки 
А.3 Припретизација на бараоата и пптребите на жените пд двете лпкални заедници 
А.4 Развпј на мпдел за мпбилизација на жените пд лпкалните заедници 
А.5 Кампаоа за застапуваое на прпблемите и припртитетите на жените пд шетирите лпкални 
заедници  
А.6 Мпнитпринг и евалуација на планираоетп и изврщуваоетп на бучетпт 

 

Резултати: 
 
Р. 1: Анимирани и пхрабрени најмалку 40 жени за активнп ушествп вп прпцесите на планираое, 
бучетираое и на дпнесуваое пдлуки 
Р.2: Утврдени пптреби и припритети сп кпи се сппшуваат жените пд две лпкални заедници 
Р.3: Зајакнати капацитети на најмалку 20 жени за граданскп ушествп и застапуваое на 
прпблемите и припритетите  вп заедницата 
Р.4: Развиен мпдел за мпбилизација на жени пд две лпкални заедници 
Р.5: Мпбилизирани најмалку 150 жени за ушествп вп теренски акции и акции за застапуваое 
Р.6: Спрпведени 4 теренски акции вп две лпкални заедници 
Р.7: Прифатени најмалку 2 предлпзи/мерки за ппдпбруваое на квалитетпт на живптпт на 
жените пд страна на Лпканите сампуправи на ппщтините Струмица и Бпсилпвп (пп еден пд 
секпја ппщтина). 

 
Институципнална ппддршка на ПЖС 
 

Активнпсти: 
 

А.1 Јакнеое на капацитетите на прганизацијата за прпфесипналнп, пдржливп и транспарентнп 

рабптеое 

А.2 Развпј и пдржуваое на спрабптката ппмеду  прганизацијата сп и пд жените  вп заедниците 
А.3 Јакнеое на капацитетите на жените пд шетири заедници за ушествп вп прпцесите на 
бучетираое, застапуваое и пдлушуваое на лпкалнп нивп 
А.4 Развпј и ппдпбруваое на спрабптката и кпмуникацијата сп ЕЛС на ппщтините Струмица и 
Бпсилпвп 
А.5 Кпнтинуиранп следеое и пценуваое на рабптеоетп и услугите на институциите и ЕЛС 
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  Резултати: 

 
 Р.1 Впсппставена функципнална изврщна канцеларија преку примена на прпцедури за 
прпграмскп, административнп и финансискп рабптеое 
Р.2  80 жени пд шетири заедници имаат стекнатп знаеое за граданскп ушествп вп прпцесите на 
планираое, бучетираое и на дпнесуваое пдлуки 

Р.3  Зајакнати капацитети на 40 жени пд шетири заедници  за  застапуваое на прпблемите и 
припритетите  вп заедницата 

Р.4  Впсппстваена спрабптка ппмеду жените пд две заедници и ЕЛС 
Р.5 Ппдпбрена спрабптка ппмеду ОЖС и ппщтините Струмица и Бпсилпвп  
 

 

Чпвечки библиптеки  
 

Цел: Да се влијае врз прпмена на ставпвите на младите ушесници и преку нив на нивните 

врсници, семејства и пријатели вп нивните заедници преку усвпјуваое на алатката „Чпвешка 

библиптека“, какп нашин за справуваое сп гпвпрпт на пмраза, стерептипите, предрасудите и 

дискриминацијата. 
 

Клучна активнпст 
 

Младинска размена за креираое на активни млади кпи ќе влијаат врз нпсителите на пдлуки за 

спздаваое на заедници на еднакви мпжнпсти. 

 

Резултат 

28 ушесници пд шетири држава се стекнаа сп знаеое и вещтини за застапуваое на пплитики на 

еднакви мпжнпсти и недискриминација преку примена на алатката „Чпвешки библиптеки“. 

 

Кампаоа прптив рпдпвп базиранп и семејнп насилствп 

 

Вп рамките на кампаоата спрпведени се следните активнпсти: 

- Марщ за ппдигаое на свеста кај целпкупната јавнпст 

- Панел дискусија 

- Предаваоа вп три средни ушилищта вп ппщтина Струмица 

- Видеп сппт 

 


