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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална
смаоуправа („Службен Весник на РМ” бр. 5/02), член 14 став 1 и став 2 од Законот за
еднакви можности на мажите и жените („Службен Весник на РМ” бр.6/12) и член 16
став 1 точка 37 од Статутот на oпштина Ѓорче Петров-Пречистен текст („Службен
гласник на општина Ѓорче Петров бр. 18/13) и Статутарните одлуки за измена и
дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на општина
Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), советот на општина Ѓорче Петров на 49-тата седница,
одржана на ден 28.12.2020 година, донесе:
ПРОГРАМА
на општина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности
на жените и мажите за 2021 година

1. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА

I. ВОВЕД

Врз основа на член 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите
општина Ѓорче Петров има обврска за воспоставување на еднаквите можности на
жените и мажите во политичката, економската, социјалната, образовната,
културната, здравствената, граѓанската и било која област од општествениот живот.
За остварување на оваа цел, Општината, согласно одредбите од член 14 од овој
Закон, помеѓу останатото е должна да изработи годишен план во кој ќе бидат
утврдени мерките за унапредување на еднаквите можности на жените и мажите.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
-

Општа цел

Во насока на зајакнување на институционалните капацитети за унапредување
на еднаквите можности на жените и мажите, со поддршка на UN Women зголемени се
знаењата и вештините на членовите на комисијата, координаторот и дел од
претставниците на општинската администрација преку основна обука за родовоодговорно буџетирање и напредна обука за изготвување на родови индикатори и
прибирање родово релевантна статистика.
Во периодот од 2017-2022 година, предвидени се активности на комисисијата
за родова еднаквост и општинската администрација во насока на релизирање на
активности од Стратегијата за родова едквост која е усвоена на седница на Совет .
Во оваа Стратегија за родова еднаквост на општина Ѓорче Петров предвидени
се активности во повеќе области: образование и социјална заштита , инфраструктура
урабанизам , спорт и рекреација и култура.
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-Специфични цели
Основни цели за актвиностите на општина Ѓорче Петров во областа на
еднаквите можности на мажите и жените за 2021 година, се:
x
x
x

Намалување на родовиот јаз предизвикан од Ковид 19 .
Намалување на бројот на лица жртви на семејно насилство.
Поголема вкученост на жените во процесите на идентификување приоритети и
одлучување во општината.

III. ОПИС НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
За остварување на целите на програмата во 2021 година општината ќе ги
спроведе следниве активности:
1. Дигитализација на микро- бизниси (услуги ) во сопственост на жени. |
Платформа е-услуги Ѓорче.
2.

Одржливо живеење преку производство на храна и изработки /услуги,
(невработени жени , самохрани родители ).

3. Психосоцијално советувалиште .
4. Подршка на образовните потреби на деца во училишна возраст (самохрани и
ниско образовни ).
5. Хибридни култури настани ( жени уметнички) .
6. Младински Активности МКЦ со активности за интереси на млади девојки и
момчиња (фотографија , бендови, графити . дизајн, хорови, драма ,спорт).
7. Обука за наставници физичка и здравствена култура – виртуелни натпревари на
наставници.

Ред
.бр

Активност

Рок и место на
одржување

1.

Дигитализација
намикробизниси
(услуги)восопственост
на жени. |
Платформа
е-услуги
Ѓорче

Јануари
Општина
Петров

Носител

Ѓорче Општина
Ѓорче Петров

Предвидени
сретства во
буџетот на Опш.
Ѓорче Петров
5.000,00 ден
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2.
Општина
Одржливо
живеење Фебруари
преку производство на Општина Ѓорче Ѓорче Петров
храна
и
изработки Петров
/услуги, (невработени
жени
,
самохрани
родители ).

3.

4.

Психосоцијално
советувалиште

5.000,00 ден

Март
Општина
П.

Општина
Ѓорче Ѓорче Петров

Подршка на
образовните потреби на
деца во училишна
возраст (самохрани и
ниско образовни ).

Март
Општина
Петров

Општина
Ѓорче Ѓорче Петров

5.000,00 ден.

Хибридни култури
настани (жени
уметнички) .

Април
Општина
Петров

Општина
Ѓорче Ѓорче Петров

30.000,00 ден.

Младински Активности
МКЦ со активности за
интереси на млади
девојки и момчиња
(фотографија , бендови,
графити . дизајн,
хорови, драма ,спорт).
Обука за наставници
физичка и здравствена
култура – виртуелни
натпревари на
наставници.

Септември
Декември

- Општина
Ѓорче Петров

20.000,00 ден

5.000,00 ден.

5.

6.

7.

ВКУПНО

/
Август
Општина
Петров

Општина
Ѓорче Ѓорче П

70.000,00

IV. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Во врска со програмата е обезбедувањена родово разделена статистика,
зголемување на свеста за родово базирано насилство и поголема вкученост на жените
во процесите на идентификување приоритети и одлучување во општината, како и
унапредување на знаењата на наставниот кадар и младите за родовата еднаквост,
како и креирање на работилници од родов аспект.
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V. МОНИТОРИНГ

Процесот на мониторинг на Програмата од областа на родовата еднаквост на
Општина Ѓорче Петров за 2021 год ќе се состои од собирање и анализирање на
податоци и повратни информации за постигнувањата и напредокот на програмата .
Мониторингот ќе го врши Одделенито за јавни дејности преку селдење на
активностите , нивната ефикасност , постигнатите резултати , употребливите ресурси
и потрошените финансиски сретства .
Преку мониторинг на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата , искористеност на ресурсите,, идентификување
на проблемите со кои се соочува проктот и наоѓање на соодветни решенија,
потенцијални проблеми , обезбедување навремено спроведување на активностите и
утврдување на најефикасниот начин за негова релизација.
За мониторинг на Програмата од областа на родовата еднаквост на општина
Ѓорче Петров за 2021 год ќе се користат следните инструменти :
-

Mесечен извештај за работа на Одделението за јавни дејности ;
Редовни состаноци на ниво на одделение ;
Усна и писмена комуникација;
Извештај за релизирани активности ;
Финансиски извештаи за програмата , квартален и годишен извештај.

2

Одржливо живеење
преку производство
на храна и изработки
/услуги, (невработени
жени , самохрани
родители ).

ʦ̡̨̱̪̦ ̨̪ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏

ˁ̛̛̖̥̦̬̌ ̛
̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦

ʪ̛̬̱̐ ̴̛̯̬̦̭̖̬̌

ʪ̛̬̱̐ ̨̨̨̛̬̦̔̐̏
̛̱̭̣̱̐
,

˃̴̬̦̭̖̬̌ ̨̔ ʻʦʽ

1

Дигитализација
на
микробизниси
(услугиво сопственост
на жени). Платформа
е-услуги Ѓорче.

˃̨̬̦̭̪̬̯̌ ̦̌ ̣̱̖̑

ˀ̡̛̖̪̯̱̣̬̌̌ ̦̌
ʿ̨̬̬̥̯̐̌̌̌ ̌̚ ̡̛̖̦̔̌̏
̨̨̛̥̙̦̭̯ ̦̌ ̛̙̖̦̯̖ ̛
̛̥̙̯̖̌ ̌̚ 2021 ̨̐̔.

ˈ̨̡̨̯̖̣̭ ̧̭̥̖̭̯̱̖̏̌

ɔɉɎɄɓɌɖɗɏɄɔ ɓɒ ɓɒɋɌɚɌɌ ɋɄ ɔɉɄɏɌɋɄɚɌȽɄ ɑɄ ɓɔɉɈɆɌɈ
ɉɑɌɖɉ ɄɎɖɌɆɑɒɕɖɌ

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
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3

4

5

6

7

Психосоцијално
советувалиште
Подршка
на
образовните потреби
на деца во училишна
возраст (самохрани и
ниско образовни ).
Хибридни култури
настани ( жени
уметнички
Младински
Активности МКЦ со
активности за
интереси на млади
девојки и момчиња
(фотографија ,
бендови, графити .
дизајн, хорови, драма
,спорт).
Обука за наставници
физичкаиздравствен
а култура – виртуелни
натпревари на
наставници.
ʦʶ˄ʿʻʽ

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

70.000,00

70.000,00

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива
преку Одделение за работи на Градоначалник и дејности од јавен интерес, а надзорот
на спроведувањето ќе го врши Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.
Програмата е отворена за предлози, сугестии и мислења.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2040/8
Од 28.102020 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

