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Програма  

 

Текстилијада како настан оваа година ќе се оддржи по трети пат. Истиот има за цел 

преку културата и уметноста да ја отвориме темата на локално и национално ниво, за 

склучување на партнерства за започнување на социјален дијалог за горливите теми 

кои не засегаат сите, најмногу младите и работниците/чките. 

 

Настаните од социјален и уметнички карактер имаат за цел да поттикнат млади и работници 

да се вклучат во процесите на одлучување. Преку настаните да им се прикаже на јавноста за 

потребата од подршка за подобрување на правата на работниците. 

Настаните ќе ги мотивира учесниците да излезат од рамките на сегашната пракса и за започнат 

да дејствуваат социјално, ангажирано и одговорно. Здружено и сложно да дејствуваме за 

потребните промени. 

Некогаш работниците биле во центарот на културните случувања, а сега се оставени на 

маргините, културно и социјално отсечени.  

Овој настан има за цел да ја врати културата и уметноста помеѓу работниците. 

Насловот на овогодинешната Текстилијада 2019 е „Позитивни примери од регионот - 

синдикати, организации и институции здружени за подобри работнички права”. Оваа година 

настанот е осмислен да се прикажат позитивните примери на граѓанските организации од 

регионот и државите Косово, Албанија и Србија кои започнале процес на соработка заедно со 

тамошните синдикати и институции. Воедно, имаме регионален проблем со слабата 

синдикализација на работниците и непочитување на работничките права поради, како што 

велат работниците во нашата земја, изгубената доверба во зборот и институцијата синдикат и 

нивната функционалност. Гости на овогодинешната Текстилијада ќе ни бидат шведските 

синдикати кои ќе ни дадат примери и искуства како да овозможиме вистинска заштита на 

работничките права на нивните работни места преку синдикално организирање на 

вработените.   
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Текстил-и-јад-а 3 
„Позитивни примери од регионот“ 

Петок 11.10.2019 

1. 10:30 
 

 Урбана уметничка 
инсталација 
насловена „Игла“ 
 
 
 
 
 

Домаќин: Благој Бочварски, градоначалник 

на општина Штип  

Иглата има за цел да го претстави текстилот 

како гранка на која почива градот, но исто 

така и гласот за потребата од подобри 

услови за вработените во овој сектор. 

Скулптурата има висина од 3,5-4,5 метри, а 

стои на бетонска подлога од 1м2. Иглата 

стои под агол од 60-80 степени. 

Оваа уметничка инсталација е креирана во 
соработка со Центарот за современи 
уметности и тимот на урбанистички 
уметнички акции и академскиот скулптор 
Андреј Митевски и Никола Писарев. 
 
Поддржано од: Општина Штип, Фондација Отворено 
општество-Македонија и Олоф Палме Центар. 

  

Кеј на река 

Брегалница во 

населбата 8-ми 

ноември, Штип 

 

2.  12:00 
 

Регионална 
конференција - 
Позитивни 
примери од 
регионот 

Модератор: 
Бранимир Јовановиќ 
 
Гости: 
Партнери на Олоф Палме Центар од  
Албанија  - Центар за работнички права и 
Србија  - Фондација Центар за демократија 
Косово -  Trade Union Health Federation of 
Kosovo  
ЦПА (Центар за политики и застапување)   
Pen Peer Educators Network 
Претставници од Државниот инспекторат за 
труд на РСМ 
Игор Јадровски - Хелсиншки комитет за 
човекови права на Република Македонија 
Билјана Солаковска - Fear Wear Foundation 
Марија Тодоровска - Ла Страда 

 
Хотел Оаза 
Штип  
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Oaza/@41.7369713,22.1919268,15z/data=!4m9!3m8!1s0x0:0xfbcde4357422c26f!5m3!1s2019-10-23!4m1!1i2!8m2!3d41.7369713!4d22.1919268
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Oaza/@41.7369713,22.1919268,15z/data=!4m9!3m8!1s0x0:0xfbcde4357422c26f!5m3!1s2019-10-23!4m1!1i2!8m2!3d41.7369713!4d22.1919268
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Пред извесно време, Гласен Текстилец 
имаше можност да види соработка меѓу 
партнерите од граѓанските организации во 
земјите Косово, Србија и Албанија со 
институциите и синдикатите во нивните 
земји.  
Можеме ли да земеме позитивни примери 
од регионот со цел да ја подобриме 
довербата во институциите преку заедничка 
соработка? Какви се праксите во  нашата 
земја? 
 
Поддржано од Олоф Палме Центар. 

 

3. 18:00   
 

Стрип изложба и 

дискусија 

 

Авторка: Теодора Ѓоргиева 
активистка во Гласен текстилец и студентка 
на Ликовна академија – УГД 
 
Уметничка изложба на стрип со главен лик 
супер - хероина, која ќе им помогне на 
работниците да се борат за своите права. 
Авторката на стрипот е студентка на 
Ликовна академија и активистка која преку 
стрипот ќе покаже како работниците можат 
да се изборат за своите права на работното 
место без да чекаат некој друг да го стри тоа 
наместо нив, се што им е потребно се 
солидарноста и здружување. 
 
Поддржано од  Олоф Палме Центар. 

 

 
Гласен 
Текстилец 

 

4. 20:00  
 

United Workers 

Film Festival 

 

Оваа година објавивме меѓународен 
конкурс за прикажување филмови за 
работничките права. Филмовите ќе бидат 
прикажани на Текстилијада 3, но во 
зависност од бројот на пријавените, по 
настанот ќе бидат организирани 
дополнителни филмски вечери. 
 
Поддржано од  Олоф Палме Центар. 

 

 
Гласен 
Текстилец 
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Сабота 12.10.2019 
1. 
 
 

10:30  
 

Фото-инсталација 

на тема родова 

еднаквост и 

насилство 

 

Домаќин: Благојче Дишоски 
активист во Гласен Текстилец 
 
Фотографиите се од наградниот конкурс за 
избор на фотографија на тема родова 
еднаквост и насилство. 
 
Активноста е дел од проектот „Преку 
едукација до подобрување на статусот на 
текстилните работнички и младите жени во 
општеството“, финансиран од Европската 
унија, суб-грантиран од The Kvinna till Kvinna 
Foundation и Организација на жените на 
општина Свети Николе. 
 

 
Плоштад 
Слобода, Штип 
 

2. 12:00 
 
 

Панел дискусија - 

Синдикално 

здружување во 

минатото и во 

иднина  

  

Модератор: 
Ивана Вучкова 
 
Панелисти: 
Мила Царовска, министерка за труд и 
социјална политика 
Претставници од Ханделс, Синдикат на 
трговските работници на Шведска 
Маре Анчева, генерален секретар на 
Синдикат на индустрија, енергетика и 
рударство на Македонија 
Марјан Ристески, претседател на 
Конфедерацијата  на  Синдикални 
Организации на Македонија 
Донче Стаменков, правен советник во 
Гласен Текстилец 
Ангел Димитров, претседател на 
Организација на работодавачи на 
Македонија 
Ванчо Цонев, директор на ММЦ Прогрес, 
Делчево 
Благоја Ралповски, претседател на 
Конфедерацијата на слободни синдикати 
Сања Арсовска, претседателка на Синдикат 
на културата на Република Македонија 
 

 
Хотел Оаза 
Штип 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Oaza/@41.7369713,22.1919268,15z/data=!4m9!3m8!1s0x0:0xfbcde4357422c26f!5m3!1s2019-10-23!4m1!1i2!8m2!3d41.7369713!4d22.1919268
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Oaza/@41.7369713,22.1919268,15z/data=!4m9!3m8!1s0x0:0xfbcde4357422c26f!5m3!1s2019-10-23!4m1!1i2!8m2!3d41.7369713!4d22.1919268
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Можеме ли да земеме примери од 
Шведскиот синдикат и дали 
синдикализацијата во македонски контекст 
е доволна за да ги заштити работничките 
права? Со какви проблеми се соочуваат и 
работодавачите? Дали синдикалното 
организирање е од заеднички интерес за 
благосостојба на работниците и 
претпријатијата?  
 
Поддржано од  Олоф Палме Центар. 

3. 15:00  
 

Промоција на 
второто издание 
на весникот 
Текстилец 

Во рамки на проектот поддржан од Олоф 
Палме Центар подготвивме второ издание 
на весникот Текстилец, кој ќе биде 
промовиран и дистрибуиран до граѓаните на 
Штип од страна на младите волонтери на 
Гласен Текстилец.  
 
Поддржано од  Олоф Палме Центар. 

 
Централно 
градско 
подрачје, Штип 
 
 

4.  18:00   
 

Работилница за 

синдикално 

здружување  

 

 

Специјален гостин: 
Ханделс, Синдикат на трговските работници 
на Шведска 
Гости: 
Секоја година, имаме работилници на теми, 
трудово право, работнички права, човекови 
права, работа на трудовиот инспекторат. 
Оваа година работилницата ќе биде 
нменета за синдикалната организација на 
вработените во секторот текстил и чевли, 
бидејќи вистинската заштита на работното 
место овозможува синдикат. Унијата од 
Шведска би била едукатори на оваа 
работилница за да ги објасни придобивките 
на синдикалната организација. 
 
Поддржано од  Олоф Палме Центар. 

 
 Гласен 
Текстилец 
 
 
 

5. 20:00 Завршна забава Fools and horses pub 
 
Што слушале работниците во 80-тите и 90-
тите години 
 
 

 
Only Fools and 
Horses pub 
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Недела 13.10.2019 
1. 12.00 Литературен 

Конкурс 

Традиционално за Текстилијадата се 
одржува литературен конкурс, во кој 
учествуваат млади од основни и средни 
училишта. Оваа година темата на конкурсот 
е „Улогата на жената во општеството". 
 
Поддржано од  Олоф Палме Центар. 

 

 
Гласен 
Текстилец 
 

2. 14:00 Доделување на 

награди од Фото-

инсталација 

 

Активноста е дел од проектот „Преку 
едукација до подобрување на статусот на 
текстилните работнички и младите жени во 
општеството“, финансиран од Европската 
унија, суб-грантиран од The Kvinna till Kvinna 
Foundation и Организација на жените на 
општина Свети Николе. 
 

 
Гласен 
Текстилец 
 

 


