
 

ПРОГРАМА 
за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година 

 
 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, функционира како постојано работно тело 
на Советот на Општина Могила. 

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите е формирана со цел да го промовира 
родовиот концепт на локално ниво и да го имплементира Законот за еднакви можности на жените и 
мажите. 
 

ОПШТА ЦЕЛ     
                   
- Превенција од насилство, насилство врз жените и семејно насилство, (превенција и заштита од 

родово и полово базирано насилство); 
- Промоција и вклучување на Општина Могила во родово одговорно буџетирање; 
- Влијание во намалување на насилството кај децата и младата популација (разрешување на 

конфликти и превенција од насилство меѓу децата врз етничка, верска, полова и друга основа);    
- Воспоставување на поголема соработка на Комисијата за еднакви можности на   жените и мажите 

со невладиниот сектор (НВО); 
- Промоција на концептот за поттикнување на еднаквите можности на жените и мажите и другите 

членови на заедницата за учеството во јавниот и политичкиот живот како значаен аспект за развој 
на граѓанско општество; 

 
ЗАСЕБНИ ЦЕЛИ 

 
- Активности насочени против родово базирано насилство и насилство врз жените вклучувајќи го и 

семејното насилство и секаков вид на насилство; 
- Активности насочени кон лобирање и подигнување на свеста на релевантните субјекти на локално 

ниво за значењето на родовите политики и вклучување на родовиот концепт во процесот на 
креирање на буџетот, локалните политики, програми и проекти во Општината; 

- Превенција и намалување на конфликтите помеѓу децата поттикнати од етнички, верски 
традиционални и други разлики и почитување на истите; 

- Јакнење на соработката меѓу Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на 
Општина Могила; 

- Еднакви можности на сите членови на заедницата за вклучување во јавниот, политичкиот и 
социјалниот живот (градење на Граѓански активизам); 

    
 

ЗАДАЧИ     
 

Вклучување на родовата перспектива во процесот на проценување на импликации за жените и 
мажите на секоја планирана акција, вклучувајќи ја законската легислативата, политиките и програмите, во 
секоја област и на сите нивоа. 

Припадниците на двата пола да стануваат интегрален дел од дизајнот, имплементацијата, 
мониторингот и евалуацијата на политиките и програмите на сите политички, образовни, економски и 
социјални сфери на локално ниво. 

 



ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ    
 

1.      Спречување на сите форми на насилство врз жените и други форми на насилство, семејно 
насилство, насилство врз децата; 

2.      Воведување на Општината во родово буџетски иницијативи преку иницијативи и предлози од 
страна на Комисијата за еднакви можности; 

3.      Еднакви можности и антидискриминација во сите области (врз родова, етничка, културна, 
традиционална, религиозна и друга основа); 

4.      Зајакнување на соработката меѓу Комисијата за еднакви можности на Општина Могила со 
другите комисии за еднакви можности на општините и други институции кои работат во областа за 
еднакви можности на жените и мажите; 

5.      Вклучување на граѓаните преку своите претставници во креирање на политики на локално ниво 
(Граѓански активизам); 
 

ФОРМИ И ОБЛИЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ 
 

•      Работилници 
•      Лобирање и креативни притисоци 
•      Организирање дебати за определени прашања 
•      Семинари    
•      Организирање обуки по определени прашања 
•      Формирање на коалиции на НВО за организирано дејствување 
•      Информирање на граѓаните 
•      Медиумска афирмација    

 
 

   I. Родово базирано насилство, семејно насилство и насилство врз децата и сите други форми на 
насилство 
 

Промоција на мерките и механизмите на државата кои постојат со цел намалување на насилство врз 
жените (родово базирано насилство, семејно насилство, насилство врз децата и други видови на 
насилство) и запознавање на истите за постоење на СОС мрежата. 

Промовирање, самопочитување и соработка помеѓу половите (жените и мажите) и помош на жртвите 
во процесот на социјализацијата (во семејството, училиштето и во пошироката заедница); 

Мобилизирање групи-сојузници за борба против секаков вид на насилство;    
 

II.    Родово буџетирање    
 

Преку едукација на општинската администрација за родово буџетирање, при креирање на годишниот 
буџет на Општината да се воведе родово буџетирање во Општината. 

Единиците на локалната самоуправа, се должни да го почитуваат принципот на еднакви можности и 
да ги промовираат и унапредуваат еднаквите можности на жените и мажите преку преземање на основни 
и посебни мерки. 

Во рамките на своите надлежности, единиците на локалната самоуправа се должни во рамките на 
своите стратешки планови и родово буџетирање, да го инкорпорираат принципот на еднакви можности 
на жените и мажите, како и да ги следат ефектите и влијанието на нивните програми врз жените и мажите 
и да известуваат во рамките на своите годишни извештаи; 
 



III. Зајакнување на соработката меѓу Комисијата за еднакви можности на Општина Могила со 
граѓанските невладини организации на локално ниво 
 

Воспоставување на механизам за одржлива соработка во креирањето на родовите политики и 
практика на соработка со НВО секторот во делокругот на нашите предвидени задачи. 

Мониторинг на процесот на спроведување на законската легислатива и напредокот на воведување на 
родовите политики. 

Продолжување на досегашната комуникација помеѓу Комисијата за еднакви можности и НВО 
секторот и зголемување на учеството на НВО во дизајнирањето и имплементирањето на локалниот 
акционен план за 2022 година.  
 

IV. Вклучување на жените и мажите и другите членови на заедницата во јавниот и политичкиот 
живот на локално ниво 
 

Организирање на јавни дебати и трибини со граѓаните за подигање на свеста за промоција на 
граѓански активизам. 

Граѓаните преку урбаните заедници и нивните претставници активно да учествуваат во креирање на 
политиките и работата на локално ниво, за што поуспешно реализирање на своите потреби од локално 
значење односно од секојдневниот живот. 
 

МЕДИУМСКА АФИРМАЦИЈА 
 

Сите предвидени активности ќе бидат ставени на WEB страница на Општината и ќе бидат медиумски 
покриени (преку радио-телевизија и пишани медиуми). 
 

Програмата и Акциониот план на Комисијата за еднакви можности за 2022 година, финансиски ќе се 
реализира од Буџетот на Општина Могила за 2022 година во износ од 100.000,00 денари. 
 

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во Службен гласник на 
општина Могила. 
 
 
 
Изработи: 
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