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ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗГ ФЛОРЕНС НАЈТИНГЕЛ 

 

 

ФН е регистрирана во Регистарот на МТСП како здружение кое работи во областа на социјална 

заштита, и е рамноправен член на Национално координативно тело за следење и оценка на 

имплементацијата на Националната стратегија за заштита од семејното насилство. 

 

 

Визија на ФН:  

Демократско и просперитетно македонско општество, интегрален дел од европското семејство, 

во кое граѓаните се еднакви независно од нивната родова, етничка или било која друга 

припадност.  

 

Мисија на ФН:  

Жената во Македонија, рамноправна со припадниците на машкиот пол во сите сфери на 

мултиетничкото и мултикултурното општество, придонесува кон развојот на Република 

Македонија. 

 
Стратешки цели на ФН (2016-2018): 
 

 Родова еднаквост во македонското општество, со фокус на превенција од семејното 

насилство 

 Развој на меѓуетничкиот соживот во мултиетничките средини, со фокус на младите лица 

 Подобрување на организациската стабилност, структура и одржливост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ФЛОРЕНС НАЈТИНГЕЛ  

ЗА 2016 Г. 

 

-ПРОЕКТИ- 

-реализирани и во тек- 

Име на проект 1. Институционален грант 

Период на реализација 01.04.2015-31.03.2018 

Донатор МЦМС (Civica Mobilitas) 

Позиција Носител 

  
Клучни активности & постигнувања во 2016 год 

 

1. Канцеларија за помош на жртвите од семејно насилство 

Продолжува реализацијата на активноста Канцеларијата за помош на жртвите од 

семејно насилство како интегрален дел од секојдневното работење на организацијата. 

Вкупно на 11 жени - жртви на семејно насилство им е пружена советодавна помош и се 

упатени во надлежните институции. 

Реализирани се десетина работни средби со преставници на ЈУ ЦСР Куманово и 

Центар за вработување Куманово со кои е разговарано за состојбата на жртвите на 

семејно насилство во Општина Куманово и можностите за вклучување во Проектот 

„Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на труд“. 

Реализирани се 2 трибини за препознавање и превенција и на семејно насилство и 

развој на претприемачки дух, со присувство на 32 жени од рурални средини од 

Кумановско-Липковски Регион. Реализирана е и информативна средба со конституенти 

за родова рамноправност. 



 

Изработени се 150 флаери за семејно насилство и истите се дистрибуирани низ 

Општина Куманово со што се информирани 150 лица (од планирани 200) за 

можностите за превенција на семејното насилство и подршка за жртвите од семејно 

насилство.  

 

Флоренс Најтингејл се приклучи кон активностите на „Кампањата за 16 дена 

активизам“ со медиумски прилог за состојбата со семејно насилство во Општина 

Куманово. 

2. Истражувачка студија за семејно насилство 

Реализирано е теренско истражување (избор на истражувачки тим, подготовка на 

прашалник, консултативна средба со анкетари, печатење на 300 прашалника, 

спроведување на теренска анкета, анализа на емпириски материјал) на планот на 

перцепциите на граѓаните на Општина Куманово за нивото и видовите семејно 

насилство. Изработена е (и преведена на Албански јазик) аналитичко-истражувачка 

студија „Перцепции за семејното насилство: фокус на насилството врз жените во 



Општина Куманово“, по што е реализирана јавна промоција за истражувачките наоди 

за семејното насилство со 23 претставници на локалните јавни институции, 

организации и медиуми. 

3. Соработка со други НВО-и, со акцент на грантисти на ЦМ 

Започна реализација на партнерскиот проект со грантист на Цивика Мобилитас 

(АДИ) од страна на Европската Унија кој позитивно влијае на организациската 

стабилност, структура и одржливост. Во проектот се вклучени повеќе мултиетнички 

општини, меѓу кои и Општина Куманово со чиј Градоначалник е склучен Меморандум 

за соработка. Подржавме и активности на грантист на Civica Mobilitas - Меѓаши во 

склоп на имплементација на мултимедијален проект, пруживме помош при изработка 

на новинарска сторија за „Етнички смени во Куманово“, како и сторија за семејно 

насилство на МИМ и ЗНМ. 

ФН учествуваше на Регионален и Национален НВО Форум (организирани од ЦМ), а 

организиравме и работна средба со 3 организации (грантисти на ЦМ) за формирање на 

мрежа за аплицирање за грант. 

4. Организациски развој 

Во делот на организациските перформанси, со новиот проект е ангажирано уште едно 

лице со работен однос во ФН, со  што организацијата има две лица во редовен 

работен однос. Согласно воспоставената практика, континуирано се ангажирани  

волонтери на тримесечен период (вкупно 4), вклучени во секојдневните активности на 

ФН. Волонтерите земаат активно учество на повеќе работилници и обуки на различни 

теми: "Концепт на недискриминација и еднаквост"; "Општествена одржливост и 

активно граѓанско учество;  "Мобилизација на заедницата";„Развој на партиципативни 

сценарија за општествена одговорност и граѓанско учество“; „Подобрување на учество 

на (по)малите заедници на локално ниво“, Криза на партиципативната демократија“, 

„Комуникациски и меки вештини“, „Кариерно советување“, „Стратегија за 

меѓукултурно разбирање“, „Дискриминација на Роми“, „Таа гради иднина“ 



итн.Реализирано е Годишно Собрание на ФН со присувство на 15 члена, при што е 

дадена подршка на досегашното работење, потврден е формираниот Советодовен 

одбор, а оформен е и новиот Надзорен одбор на ФН од редовите на професионалци од 

различни области. Во овој период се реализирани 2 редовни средби на 5-члениот  

Советодавен одбор на која се споделени сугестии за успешна имплементација на 

новите проекти. 

Продолжува и праксата за  континуирано деловодничко работење во ФН. 

5. Соработка со донатори, институции и медиуми 

Обезбедена подршка на уште два донатори, со вклучување како партнер во проектот 

„Мултикултурализмот е во мода“, финансиран од страна на Европската Унија и 

проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на труд“, чиј носител е 

Care Int. а е финансиран од Европската Унија. 

Реализирани се повеќе средби со претставници на Општина Куманово, при што е 

воспоставена соработка со Општина Куманово (Градоначалникот и Советот на 

Општината). ФН е вклучена како активен чинител од новоформираното општинско 

Локално координативно тело за развој на превенција од социјални ризици во Општина 

Куманово. Воспоставена е соработка и со АВРМ - Куманово преку подршка на 

активности за економско осамостојување на невработените жени, со акцент на жртвите 

од семејно насилство  

Продолжува континуираната соработка со медиумите, особено со ТВ станиците ТВ 

Плус К3 и ТВ Хана и интернет порталот kumanovonews. Продуцирани се вкупно 9 

медиумски прилози за работата на Флоренс Најтингејл, особено на планот на 

мултикултурализмот и семејното насилство.  

Во насока на подобра комуникација на ФН со јавноста и конституентите креираната 

Фејсбук група и страница на Мултиетничко Здружение „Флоренс Најтингејл“  

редовно се ажурира, со статуси и слики од активности. Преку сопствената ФБ група и 

ФБ страница континуирано споделуваме информации на Македонски и Албански (и 

Англиски) јазик. Покрај нив, во овој период беше ажурирана и веб страницата на ФН.  

 

 

 

 

 

 

 



Име на проект 2. Различноста е во мода! 

Период на реализација 01.01.2016-30.06.2018 

Донатор Европска Унија 

Позиција Партнер 

 

1. Во почетната фаза на проектот беше воспоставен контакт со градоначалникот и 

претседателот на Советот на Куманово,беше обезбедена подршка на проектот и беше 

потпишан Меморандум за соработка со Општина Куманово.  

Во оваа фаза, клучна активност беше организацијата на Промотивен настан во Тетово 

со присуство на градоначалници, советници, претставници на граѓанското општество, 

бизнис заедницата, образовни институции и други клучни чинители на целните 

општини. На промоцијата присуствуваа претставници од Делегацијата на ЕУ во 

Скопје, како и претставници од други меѓународни организации и агенции.  

Флоренс Најтингел беше активно вклучен во Промоцијата преку обезбедување на 

присуство на тим на водечките луѓе од општина Куманово, секретарот на општина 

Куманово и тројца членови на Кабинетот на градоначалникот и претседателот на 

Советот на општина Куманово. Во оваа фаза, што е клучен активности беа: 

 

2. Во вториот квартал имаше повеќе работни средби со претставници на Општина 

Куманово, како и мониторинг-средба со претставниците на ЕУ, но клучна активност 

беше подготовка за јавна дебата во Куманово. Дебатата на тема мултикултурализам 

беше организирана со претставници на граѓански организации, советот на општината, 

членовите на Комисијата за односи меѓу заедниците и претставници на општина 

Куманово 



ФН беше присутна и на национална конференција на тема "Градење култура на 

соживот: Соработка меѓу ГО и локалната самоуправа како фактор за развој на 

меѓуетнички дијалог" 

3. ФН организираше тим од 20 партиципанти од Општина Куманово (клучни луѓе во 

локалната самоуправа, Комисијата за односи меѓу заедниците, политичките партии, 

експерти и членови на НВОи) за Работилница за развој на локална стратегија за 

мултикултурен дијалог / разбирање за Општина Куманово. Активното учество на 

членовите на ФН на Работилницата како и подоцнежните консултации, беа во 

функција на придонес кон изработка на Стратегијата за мултикултурно разбирање на 

Општина Куманово, која треба да биде усвоена од страна на Советот на Општина 

Куманово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Име на проект 
3. Вклучување на жени од етнички 

заедници на пазарот на труд 

Период на реализација 01.05.2016-30.06.2017 

Донатор Европска Унија 

Позиција Партнер 

 

1. Воспоставена е соработка со АВРМ, Центар за вработување Куманово преку 

подршка на активности за економско осамостојување на невработените жени. Притоа 

се реализирани повеќе работни средби со претставници на Центарот за вработување 

Куманово и обезбедени учеснички - невработени жени за проектните активности.  

2. Реализирани се 2 работилници со невработени жени од Кумановско-Липковскиот 

Регион на тема „Социјален дијалог“, како и информативна средба за зголемување на 

можностите за вработување на жени во Клуб на АВРМ Куманово на тема „Развој на 

претприемачки дух“. Притоа е остварено влијание врз свеста на 30 жени од 

Кумановско-Липковскиот Регион во насока на зголемени можности за нивно 

вработување. 

 

 

3. Реализирани се 4 тренинзи за економско осамостојување и вработување на жени 

од Кумановско-Липковскиот Регион на 2 теми „Комуникациски и меки вештини“ и 

„Кариерно советување“. На тој начин се подобрени можности за економско 

осамостојување и вработување на 68 жени од различни етнички заедници од 

Кумановско-Липковскиот Регион.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


