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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 2017 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 2017 год 

 
 
1. Канцеларија за помош на жртвите од семејно насилство 
И во 2017 год. продолжува реализацијата на активноста Канцеларијата за помош на 
жртвите од семејно насилство како интегрален дел од секојдневното работење на 
организацијата. Вкупно на 10 жени - жртви на семејно насилство им е пружена 
советодавна помош и се упатени во надлежните институции. 
Реализирани се неколкуработни 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“. Притоа, 3 жени - 
жртви на семејно насилство се здобиле со сертификати за занаети и курсеви, 1 од нив е 
веќе вработена 
Организирани се 3 конститутивни средби со вкупно 65 невработени жени - 
конституенти на теми „Можности за активно вклучување во професионална пракса и 
учење занаети и јазици“ и  „Поттикнување на интерес за посета на обука низ работа и 
пракса“ и „Можностите за вработување како резултат од неформално образование“. 
Организирани се и 2 трибини за здравствена едукација со рурални жени, со што 35 
жени се едуцирани за актуелните ризици по здравјето на жената.. Притоа се поделени 
пристапници на 30 нови членови на Флоренс Најтингејл, со што е зголемен број на 
активни членови - подржувачи на каузата на ФН. 
 
 
 
 



 
 
Споделени се информации од теренското истражување за семејното насилство за 
сторија на Македонски Институт за Медиуми, како и низа медиумски прилози за 
заклучоци од истото. 
Флоренс Најтингејл се приклучи кон активностите на „Кампањата за 16 дена 
активизам“ со медиумски прилог на национална ТВ за состојбата со семејно 
насилство во Општина Куманово. 
 
2. Соработка со други НВО-и, со акцент на грантисти на ЦМ 
Во 2017 год. продолжи реализација на партнерскиот проект со грантист на Цивика 
Мобилитас (АДИ) од страна на Европската Унија кој позитивно влијае на 
организациската стабилност, структура и одржливост. Подржавме и активности на 
други грантисти на CivicaMobilitas, ФН учествуваше на Национален НВО Форум 
(организирани од ЦМ),а учествувавме при реализација на проект на друг грантист на 
CivicaMobilitas- Антико. ФН зема активно учество со Платформа за миграции во 
изработка на проект за Акциски грант од ЦМ, како и партнерски настап  за проект за 
ЕУ со други грантисти на ЦМ. 
 
3. Организациски развој 
Во делот на успешното организациско работење во 2017 год. може да се уздвои 
следново: Усвоен Извештајот за работење на ФН за 2016 год. од страна на членовите 
на Годишното Собрание, со Позитивно мислење од надзорниот одбор, советодавниот 
одбор и ревизорската Агенција за работењето на ФН за 2016 год.  
Секојдневно се присутни и се обучени 4 волонтери на повеќе значајни теми: 
дискриминација, општествена промена, развој на социјални претпријатија и изработка 
на бизнис план,односи со јавност, обука за обучувачи. 
Подготвени и испратени 8 проекти за за ЕУ, Швајцарска агенција за развој, УСАИД 
итн. што е за 100% повеќе од минатата година, иако нивната проодност е послаба. 



Продолжува и праксата за  континуирано деловодничко и финансиско работење во 
ФН. 
 
4. Соработка со донатори, институции и медиуми 
Во 2017 год. остана претходно обезбедената подршка од донаторите ЕУ и Цивика 
Мобилитас, иако беа направени обиди за финансиска диверзификација. Очекуваме 
позитивни резултати,односно одобрени апликации во 2018 год. Организирана е средба 
со интернационален експерт во насока на поголема општествена видливост и 
финансиска одржливост на ФН. Реализирани се и средби со консултантска агенција за 
проекти од ЕУ. 
Реализирани се повеќе средби со претставници на Општина Куманово, при што е 
склучен Меморандум за соработка со новите претставници на Општина Куманово 
(Градоначалники Совет на Општината). ФН е активен дел од општинското Локално 
координативно тело за развој на превенција од социјални ризици во Општина 
Куманово. Успешна соработка постои и со АВРМ - Куманово преку подршка на 
активности за економско осамостојување на невработените жени, со акцент на жртвите 
од семејно насилство. 
Организиран е „Отворен ден на Флоренс Најтингејл“, за што беа подготвени и 
поделени 200 флаери за работата на „Флоренс Најтингејл“ 
Реализирани се 4 медиумски прилози за активности на Флоренс Најтингејл, при што 
20% од населението од Општина Куманово (проценка) е запознаено со резултатите од 
проектните активности на Флоренс Најтингејл. 
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 

 
Клучни активности во 2017 год. во овој проект беа насочени кон изработка и 
усвојување на Стратегија за меѓукултурно разбирање на Општина Куманово 2017-
2021. Притоа беа организирани 2 работни средби со 13 претставници на Општина 
Куманово на кои беше разговарано за нацрт стратешкиот документ за меѓукултурно 
разбирање на Општина Куманово. Потоа беше направен план за усвојување на 
стратешкиот документ за меѓукултурно разбирање од Советот на Општина Куманово,  
беше дефиниран документ - Стратегија за меѓукултурно разбирање на Општина 
Куманово 2017-2021, кој беше предложен за усвојување на Советот на Општина 
Куманово. Во крајна инстанца, предложениот Стратешки план за меѓукултурно 



разбирање на Општина Куманово 2017-2021 беше усвоен од Советот на Општина 
Куманово. Тежината на усвојувањето е дотолку поголема бидејќи се работи за прв 
документ од овој тип. Врз база на Стратегијата, подготвена е и Рамка за мултикултурно 
планирање. 

 
 
 

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 

 
Како дел од овој проект, во 2017 год. обучени 45 жени на 2 теми: Родови концепти и 
Основни информации за развој на бизнис и самовработување, со што 45 жени се 
здобиле со сертификати за стекнати знаења/вештини.  
Понатаму, реализирана е професионална пракса за фризерско-козметички занаети со 6 
невработени жени, реализирани се курсеви за странски јазици со 25 невработени жени, 
реализиран е курс по информатика со 6 невработени жени, а реализиран е курс за 
шнајдерски и фризерски занает со 20 невработени жени. Притоа, 57 невработени жени 
добиле сертификати за посетените курсеви, а  вкупно 74 невработени жени добиле 
сертификати за „меки вештини“ и економско осамостојување. Досега се вработени 6 
жени -  посетители на тренинзите организирани од ФН, а 18 жени го смениле статусот, 
од економски неактивни во економски активни баратели на работа. Како резултат 



издвојуваме и дека е поттикнат интерес кај 60 невработени жени за нивно економско 
осамостојување и вклучување на пазарот на трудот, како и кај 20 претставници од 
јавни и државни институции, бизнис и граѓански сектор за потреба од економско 
осамостојување на жени. 
 

 
 
 
 
 
 

 


