ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2021 ГОДИНА
Проблеми/ризици

Облици на делување

Недоволна запознатост
на советниците за
еднаквите можности и
родовата рамноправност
кои произлегуваат од
Законот за еднакви
можности, Законот за
заштита и спречување на
дискриминација,
Законот за работни
односи, како и
меѓународни документи
кои се ратификувани од
РМ
Зголемен број на случаи
на насилство (булинг)
меѓу учениците во
основните училишта

Обука за советниците
од Советот на
Општина Штип за
еднакви можности и
родова
рамноправност

Функционирање на
Локално координативно
тело за заштита од
дискриминација на
Општина Штип

Редовно одржување
на состаноци на
ЛКТЗД за планирање
и реализирање на
активности на телото
и разгледување на
претставки од

Едукативни
предавања

Програма/
проект

Програма за
јакнење на
капацитетите на
локално ниво на
телото на
Обединетите
Нации за жени
во Република
Mакедонија UN Women.

„Биди другар, а
не насилникпочитувај ги
вредностите на
другите“

„Штип-Општина
без
дискриминаци
ја “

Времетраење
Денови/месеци

септември–
декември 2021

Септември –
октомври 2021

Јануари –
декември 2010
год.

Буџет на
проектотденари/за
една година
Буџетот ќе
зависи од
видот на
обуката и нема
да биде на
товар на
Општината

Не се потребни
финансиски
средства

Не се потребни
финансиски
средства

Одговорни за
имплементација/
Партнери

Извори на
финансирање

Индикатори

Координатор за
еднакви можности,
заменик
координатор за
еднакви можности,
Експерти
ангажирани од
меѓународни и
домашни
органзации за
родова
рамноправност

Меѓународни
и домашни
програми и
организации
кои работат
на родва
рамноправност

Зголемен степен
на знаење на
советниците за
родовата
рамноправност

Општина Штип
Отсек за
превенција при СВР
Штип
НВО ЕХО Штип за
обезбедување на
печатени
материјали
(прирачници)
Координатор за
еднакви можности
на Општина Штип,
Членови на ЛКТЗД

Не се
потребни
извори на
финансирање

Буџет на
Општина
Штип

Број на ученици
кои имаат
посетено обука
за булинг

Записници од
одржани
состаноци на
ЛКТЗД
Број на
поднесени
претставки до

граѓани за случаи на
дискриминација.
Непостоење на локален Работни состаноци за
план за заштита од
изготвување на
дискриминација за 2021 Акциски план за
заштита од
дискриминација на
Локално
координативно тело
за заштита од
дискриминација на
Општина Штип
Недоволна запознаеност Анкета за
на младите од средните познавањата на
училишта во општината
младите за СПБ,
со опасностите од
предавања за СПБ во
сексуално преносливите сите средни
училишта, повторно
болести
анкетрање

Недоволна
координација на
општинските служби за
родова еднаквост,

Состаноци на
интерсекторска група
на Општина Штип за
родова еднаквост

ЛКТЗД
Изготвување на
Акциски план за
заштита од
дискриминација
за 2021 година

Јануари-март
2021

20 000 денари

Членови на
Локално
координативно
тело за заштита од
дискриминација

Буџет на
Општина
Штип

„Подигање на
свеста на
средношколскат
а младина за
опасностите СПБ
во насока на
превенција на
истите“

Октомври декември 2021

Координатор за
еднакви можности,
Заменик
координатор за
еднакви можности
Доктори од ЦЈЗ
Штип
Младински клуб

Буџет на
Општина
Штип

Разгледување
на Годишен
буџет на
Општина Штип,
Годишни
програми и
извештаи на
сектори и
одделенија на
Општина Штип

Јануаридекември 2021

Изготвување
на анкетни
листови,
анкетирање и
анализа на
резултати –
доктори од ЦЈЗ
2 x 4.000
ден.(8.000ден.)
Предавања во
сите средни
улчилишта од
доктори од ЦЈЗ
2 x 6.000 ден.
(12.000 ден)
Вкупно 20.000
Не се потребни
финансиски
средства

Координаторка за
еднакви можности
и членови на
интерсекторска
група

Н е се
потребни
финансиски
средства

Изготвен
Акциски план за
заштита од
дискриминација
на Општина
Штип за 2021 и
процент на
реализирани
активности од
акцискиот план.
Број на ученици
кои се
анкетирани и
запознати со
ризиците од СПБ
и превенцијата
од нив

Број на одржани
состаноци, Број
на разгледани
програми и
планови, број на
интервенции и
сугестии во
планови и
програми

Непостоење на родово
разделени стстистички
податоци од општински
сектори, одделенија и
од институции во
надлежност на
општината
Немање на доволно
податоци за потребите и
интересите на жените
во областа на
комуналната,
урбанистичката
инфраструктура и
животната средина.
Недоволен интерес на
девојчињата и
момчињата за
изучување на нетипични
образовни профили

Непостоење на средства
за судско застапување
на жртви на семејно
насилство кои не ги
исполнуваат
критериумите за
бесплатна правна помош
а имаат потреба од итна
постапка
Преголема иложеност на

Прибирање и
поделба на
податоци според
пол и нивно тековно
ажурирање во
надлежност на
општинската
администрација
Истражување за
потребите и
интересите на
жените од областа на
комуналната,
урбанистичката
инфраструктура и
животната средина
Информирање на
ученици кои го
завршуваат
основното
образование за
можностите кои ги
нудат нетипичните
образовни профили
Обезбедување на
средста за водење на
судска постапка за
жртвите на родово
базирано насилство.
(во соработка со НВО
ЕХО)

Организирање на

како и на
институции под
надлежност на
општината,
Родова
стстистика
услов за родово
одговорна
општина

Јануаридекември 2021

Не се
потребни
финснсиски
средства

Општинска
администрација

Н е се
потребни
финансиски
средства

Воспоставен
систем за
прибирање на
родово
разделени
податоци

„Општината за
жените “

Јануарисептември
2021

60.000 денари

Ангажирање на
лица за
изготвување и
спроведување на
анкета и анализа на
добиените
резултати.

Буџет на
Општина
Штип

„Каде се гледам
по основното
образование“

Мај 2021

Не се потребни
финнансиски
средства

Ангажирање на
професори од
средните училишта
за промовирање на
различните
профили

Не се
потребни
финснсиски
средства

Судско
застапување

Јануари
декември 2021

100.000 денари

Градоначалник,
координаторка за
еднакви можности,
заменик
координаторка за
еднакви можности,
ЕХО

Буџет на
Општина
Штип

Изготвена
анкета, број на
анкетнирани
лица,
Изготвени
табели со
приоритети и
предлози
Зголемен
процент на
запишани
ученици од
помалку
застапениот пол
во одредена
струка
Број на застапени
жртви на семејно
насилство

„Ослободи се од

Март- јуни

48.000 денари

Координаторка за

Буџет на

Број на

стрес во врема на
Корона кај самохраните
мајки

вежби за
ослободување од
стрес во природа.

стресот “

2021

Недостиг на знаења на
самохраните родители
на малолетни деца за
користење и работа со
алатките за електронско
следење на настава

Обуки на самохрани
родители за
користење на алатки
за он- лајн настава за
следење и помош на
своите деца

,, Започнај ги ИТ
алатките за онлајн предавања,,

Јануарифевруари

Меѓународен ден за
борба ротив семејно
насилство
Недостиг на знаења од
областа на
дискриминацијата

Одбележување на 16
дена активизам за
борба проти семејно
насилство
Кампања за
Превенција од
дискриминација
согласно новиот
закон

19.500 денари

Тематски
трибини

Ноември 2021

Не се потребни
финнансиски
средства

Превенција од
дискриминација

Мартдекември

20 000 денари

ВКУПНО:
297.000 денари

еднакви можности,
Заменик
координаторка з
еднакви можности
ЕХО
Меѓуопштински
центар за социјална
работа
Координаторка за
еднакви можности,
Заменик
координаторка з
еднакви
можности,испорачувачи на ИТ
обуки
Меѓуопштински
центар за социјална
работа
Младински клуб
Ехо

Координаторка за
еднакви можности,
Членови на Локално
координативно тело
за заштита од
дискриминација

Општина
Штип

организирани
спотски
активности и број
на присутни.

Буџет на
Општина
Штип

Број на обучени

Не се
потребни
финнансиски
средства
Буџет на
Општина
Штип

Број на одржани
трибини

Изработен
промотивен
материјал

