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ЗА НАС

 Здружението ,,ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ – СЕМПЕР” е невладина, непартиска, непрофитна
организација која е основана на 21.06.2002 година. Со одлука на Министерството за труд и
социјална политика на Р.Македонија од Јуни 2005 год. е впишанa во регистарот на здруженија
на граѓани од областа на социјалната заштита.

Нашата визија:  Семпер е граѓанска организација која на национално и интернационално
ниво  во  партнерство  со  сите  граѓани  во  општеството  и  со  силна  координација  на
професионалците  од  владиниот  и  граѓанскиот  сектор  успешно  го  промовира  концептот  на
живот без насилство, ја зголемува свеста за човековите права и родовата еднаквост.

Нашата мисија: Покренување иницијативи за еднакви можности за учевство на сите граѓани
во сите сфери од опшествениот живот, обезбедување на целосно уживање на сите човекови
права, живот без насислтво и елиминирање на секаков вид на дискриминација.

Нашето мото: Живот без насилство,  еднакви можности за сите.

ТИМ
Тимот на Семпер го сичинуваат 7 активни членови од различни професии и неколку волонтери.
Здружението "Семпер" е раководенo од претседател, како и други соработници и членови во
организацијата.

Во рамките на организацијата функционира и СОС линија за информации и помош на жртви од
семејно насилство која им овозможува на сите граѓани посебно на жртвите од насилство да
пријават секаков вид на насилство, како и да добијат информации за решавање на нивниот
проблем.

Семпер располага со своја сопствена канцеларија и техничка опрема.
 
Вредности и принципи на работа:

- континуитет во делувањето;
- стручност и професионалност;
- транспарентност;
- компетентност
- демократија, меѓусебна доверба и соработка;
- информираност;
- тимска работа;
- волонтерство;
- вклучување на младите;
- одговорност во исполнување на обврските.
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ЗА НАС



ВОВЕДЕН ЗБОР:

Според наши проценки и реализираните активности на СЕМПЕР и изминатата 2015 година  ја
сметаме за успешна и исполнета со бројни активности .

Во текот на 2015 година како и секоја година бевме посветени на  повеќе активности насочени
кон превенцијата од трговијата со луѓе и семејното насилство.

Конкретно во 2015 година самостојно работевме на имплементација на 2 проекти. Како и секоја
претходна  година  членовите  на  СЕМПЕР  учествуваа  на  многубројни  обуки,  семинари  и
конференции во земјата и странство. 

Постигнатите резултати на СЕМПЕР се резултат од ангажманот на членовите и волонтерите
на СЕМПЕР и нивната посветеност кон работата и желбата да се даде што поголем придонес
на граѓанското општество во решавањето на проблемите кои се присутни во нашата средина. 

Во текот на оваа година се спроведоа и одбележаа важни дати во делот на превенција од
трговија со луѓе и семејното насилство.

Во оваа публикација се внесени позначајните активности во  2015 година. 

Д-р Ѕала Бојкоска -  претседателка на СЕМПЕР
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ВОВЕДЕН ЗБОР:



1. Проект: „Погледни и препознај ја трговијата со луѓе преку слика”

Период на реализација: Јануари Јуни 2015 год.
Поддржан од: Влада на Р.Македонија- Генерален секретаријат

2.  Проект: „Локален одговор на трговијата со луѓе“

Период на реализација:  Јули – Декември 2015 год.
Поддржан од Општина Битола

      3. Одбележување на „Европски ден за борба против трговија со луѓе "
Период на реализација: 18.10. 2015 год. 
Реализатор: Семпер.

      4.  Одбележување на  ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз
жените”

Период на реализација:25.11. 2015 год.– 10.12.2015 год. 
Реализатор:  Семпер  во  соработка  со  ЗОНТА  Клуб  Скопје  и  Националната  мрежа  против
насилство врз жените и семејното насилство „Глас против насилството“.

      5. Одбележување на „Недела за борба против трговија со луѓе "
Период на реализација: 02 - 9, Декември 2015 год.
Реализатор: Семпер 
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Список на реализирани проекти во 2015 година:

Опис на реализираните проекти  и активности  во 2015 година 



1. Проект: „Погледни и препознај ја трговијата со луѓе преку слика”
Период на реализација: Јануари Јуни 2015 год.
Поддржан од: Влада на Р.Македонија- Генерален секретаријат
Цел: Зајакнување на капацитетите на наставниот кадар и учениците за проблемот на трговија
со луѓе, имплементација на Националната стратегија и намалување на бројот на жртви во РМ. 

Целна  група: Проектот  се  реализира  во  3  општини  на  Пелагонискиот  регион,  Општините
Битола,  Могила  и  Новаци,  односно  во 12  основни училишта:  ОУ ,,Климент Охридски”,
ОУ ,,Даме Груев”,  ОУ ,,Елпида Караманди”,  ОУ ,,Гоце Делчев”,  ОУ ,,Тодор Ангелевски”,
ОУ ,,Коле Канински”,  ОУ ,,Кирил и Методиј”,  ОУ ,,Стив Наумов”,  ОУ ,,Ѓорѓи Сугарев”,
ОУ ,,Трифун Пановски”, ОУ “Славко Лумбарковски” и ОУ “Кочо Рацин”

Активности: Во  рамки  на  проектот  се  реализира  обука   за  ликовни  педагози  и  стручни
соработници  се изработија  ликовни  творби  на тема  трговија  со  луѓе  и  беше дизајниран  и
испечатен Каталог со ликовни творби. Истиот беше промовиран на јавен настан на 16.06.2015
год. во х.Театар во Битола, а потоа и дисеминиран до сите основни училишта во Пелагонискиот
регион.
На 27.02.2015 год. во х. Премиер беше организирана еднодневна обука за ликовни педагози и
стручни соработници од 15 основни училишта од Пелагонискиот регион во 3 општини Битола,

Новаци и Могила.
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                        Обука за ликовни педагози и стручни соработници х.Премиер,27.02.2015 год.

На 16.06.2015 год. во х.Театар беше промовиран аталогот со ликовни творби на тема трговија
со луѓе,  кои беа изработени од учениците од основните и средните училишта во периодот
2011-2015 год.  На промоцијата учествуваа претставници од основните и средните училишта
како и претставници од Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и претсавници од
НВО.

2. Проект: „Локален одговор на трговијата со луѓе“

Период на реализација:  Јули – Декември 2015 год.
Поддржан од Општина Битола.

Цел:  Зајакнување на капацитетите на претставниците од Локалната комисија за проблемот на
трговија со луѓе и имплементација на Локалниот акциски план за борба против трговијата со
луѓе и илегална миграција.
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Целна група:  Директни корисници во  проект  беа претставницитe  од Локалната комисија за
борба против трговија со луѓе, 50 млади од Ромска националност,  и пошироката јавност на
Пелагонискиот регион.

Активности: Во  рамки  на  проектот  се  реализира  една   едукативна  работилница  со
претставниците  од  Локалната  комисија  за  борба  против  трговија  со  луѓе,  се  спроведе
истражување за ризичната група деца на улица кои питачат во општина Битола, една трибина
на тема трговија со луѓе за млади и родители од Ромска националност и беше  организиран
јавен настан – Ликовна изложба на тема трговија со луѓе  во рамките на Неделата за борба
против трговија со луѓе.

Ликовната изложба на тема трговија со луѓе се организираше во х. Театар, Битола кога и беа
доделени награди за најдобрите ликовни творби, пофалници за поуспешните ликовни творби и
благодарници за ликовните педагози и училиштата кои зедоа учество во наградниот конкурс за
изработка на ликовни творби на тема „ трговија со луѓе“.

        
                  Работна срредба на Локалната комисија за БТЛ, Локлна самоуправа 19.10.2015 год.

3. Одбележување на Европскиот ден против трговија со луѓе (18.10.2015 год.)

По повод Европскиот ден против трговијата со луѓе ден на  Широк Сокак се реализира улична
акција за  дистрибуција на информативен материјал за пошироката јавност на Битола.
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             Одбележување на Европскиот ден против трговијата со луѓе 18.10.2015 год.Плоштад
                                                                Магнолија       

Исто така на 19.10.2015 год. во  Локална самоуправа Битола беше организирана и работна
средба  на  Локалната  комисија  за  борба  против  трговија  со  луѓе  кога  и  беа  презентирани
активностите на СЕМПЕР во рамките на одбележувањето на Европскиот ден против трговијата
со луѓе како и новините во однос на законските одредби во однос на трговијата со луѓе кои беа
донесени во тековната 2015 год.        

.
      4. Одбележување на „16 меѓународни денови активизам против насилството
врз жените”

Период на реализација: 25.11. 2015 год.– 10.12.2015 год. 

Цел: Подигнување на јавната свест за семејното насилство како општествен проблем.
Реализатор: Семпер во соработка со ЗОНТА Клуб од  Скопје и Националната мрежата 
Против насилството врз жената и семејното насилство „Глас против насилството.
Поддржано: од УСАИД

 Активности: Во рамките на кампањата СЕМПЕР реализира неколку настани. На 01.12.2015
год.  на  „Широк  сокак“  Битола,  беше  организиран  марш  насловен  како  „Обои  го  светот  во
портокалово“, во рамки на проект на  ЗОНТА Клуб од  Скопје.  Маршот беше реализиран од
плоштадот Магнолија низ  Широк сокак до НУ Завод и мизеј Битола.

 
                  Марш „Обои го светот портокалово“  Широк сокак Битола 01.12.2015 год.
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Исто така во рамките на кампањата за одбележување на  „16 меѓународни денови активизам
против насилството врз жените” во рамки на проект кој го реализираше Националната мрежата
против  насилството  врз  жената  и  семејното  насилство  „Глас  против  насилството“  во  која
СЕМПЕР  членува  реализираше  две  активности  (тркалезна  маса,  проекција  на  филм).
Тркалезната маса  се реализира на 07.12.2015 год.  во  Локална самоуправа Битола на тема
„Начините на соработка на надлежните институции и здруженијата за заштита и спречување од
семејно насилство“.  На тркалезната  маса имаше присутни  претставници од ЦСР,  СВР,  суд,
локална самоуправа, комисија за еднакви можности на мажите и жените и претставници од
стручните служби од основните и средните училишта.

  
                             Тркалезна маса Локална самоуправа 07.12.2015 год.

Проекцијата на филмот на тема семејно насилство се реализира на 09.12.2015 год. за ученици
од  7  средни  училишта  од  Битола.  На  работилницата  присуствув  40-тина  ученици  и
претставници од стручните служби од училиштата.

  
             Проекција на филм на тема семејно насилство СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ Битола
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5. Одбележување на „Недела за борба против трговија со луѓе "

Период на реализација: 02 - 9, Декември 2015 год.
Поддржан од: самофинансирање
Реализатор: Семпер
Активности: 
По  повод   Неделата  за  борба  против  трговија  со  луѓе  СЕМПЕР  во  х.  Театар,  Битола се
организирана ликовна изложба на тема трговија со луѓе на тема трговија со луѓе.

 
                               Ликовна изложба на тема трговија со луѓе х.Театар,02.12.2015 год. 
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Тимот на СЕМПЕР во тековната 2015 година присуствување на многубројни настани кои беа
организирани од други институции, граѓански и меѓународни организации.
 
13.01.2015 год. во хотел Порта, Скопје Здружението на граѓани Македонски центар за женски
права ШЕЛТЕР ЦЕНТАР Скопје организираше промоција на Критериуми, услови и тематски
области  за  стандардизација  на  граѓанскиот  сектор  кој  работи  со  жртви  на  семејно
насилство. Настанот  беше  организиран  од  ШЕЛТЕР  ЦЕНТАР  Скопје  со  поддршка  на
Американската Амбасада во Скопје,  во рамки на  проектот Стандардизиран систем (минимум
стандарди  за  адекватна  заштита и  истиот   беше  наменет  за  невладини  организации  кои
работат со жртви на семејно насилство кои треба да ја унапредат работата во борбата  против
семјното насилство. 

    
                                              х.Порта, Скопје 13.01.2015 год

27.01.2015  год. х. Епинал Битола, Консултативна средба за формирање на советодавно
тело за соработка. Средбата беше во организација на Одделението за соработка со НВО во
Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и македонската канцеларија на
проектот  Техничка  поддршка  на  граѓанските  организации  –  ТАКСО  во  врска  со  Предлог
одлуката за формирање Совет за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на
развојот на граѓанскиот сектор.
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Други активности во 2015 година



  
                                   Консултативна средба, х.Епинал 26.01.2015 год.

На 28-ми јануари Центар за култура Битола. Претставници на СЕМПЕР присуствуваа на панел
дискусија на тема трговија со луѓе која беше организирана по повод  одбележување на месец
јануари како  Месец на борба  против  ропството  и  подигнување на свеста  за  проблемот  на
трговија со луѓе. Организацијата беше на Политичкиот оддел во Американската Амбасада во
Македонија а дискусијата ја водеа г-ѓата Лаура Бурнс и г-динот Адриан Исмаили и д-р Ѕала
Бојкоска.

 
                                        Панел дискусија, Центар за култура 28.01.2015 год.

27.02.2015  хотел Епинал, Битола присуство на завршната национална конференција за
промоција  на  локалните  волонтерски  стратегии  за  општините  Битола,  Тетово  и
Кавадарци.  Целта  на конференцијата  беше промоција  на воспоставениот  институционален
механизам  –  подготовка  на локални  стратешки  документи  на партиципативен  начин,  преку
соработка  на  локалните  самоуправи  со  граѓаните,  граѓанските  организации  и  јавните
институции како засегнати страни.  Конференцијата беше дел од проектот „Граѓаните во акција
-  Локални волонтерски стратегии“, имплементиран од Младински културен центар – Битола и
партнерските организации Институт за развој на заедницата – Тетово и Совет за превенција
против малолетничка деликвенција – Кавадарци, а поддржан од Амбасадата на САД во Република Македонија.
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                              Конференција „Граѓаните во акција“ х.Епинал,27.02.2015 год.

06.03.2015  год.  х. Холидеј  ИН  Скопје,  една  претставник  од  СЕМПЕР  присуствуваше  на
Национална  конференција   под  мотото  ,,Јакнење  на  жените  –  Јакнење  на  човештвото”
Конференцијата беше во организација на Телото на ОН за родова еднаквост и зајакнување на
жените (UN Women) и Министерството за труд и социјална политика, и истата беше посветена
на одбележување на 20 години од усвојувањето на Пекингшката декларација и Платформа за
акција.  На  конференцијата  се  отвори  дискусија  за  постигнатиот  прогрес  на  земјата  во
унапредувањето на правата на жените и родовата еднаквост. 

 
                                   Национална конференција Пекинг+20, 06.03.2015 х.холидеј Ин Скопје

08.03.2015 година Центар за култура, Битола учество на трибина по повод 8-ми март денот
на жената под мотото:  ,,Силни жени – силно општество“.  На трибината претседателката на
здружението  ги  презентира постигнувањата  на организацијата  и залагањето за зажтита на
правата на жените. На трибината свое излагање имаа и претставнички од Организацијата на
жени од Битола и НВО Искра.
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           Трибина „Силни жени-силно општество“, Центар за култура Битола, 08.03.2015 

23.03.2015  год.  канцеларија  на  ОБСЕ  во  Скопје – претседателката  на  СЕМПЕР
присуствуваше на  работна средба со  Специјалниот претставник и координатор на ОБСЕ за
борба против трговијата со луѓе Амбасадорот Madina Jarbussynova. На средбата присутни и
невладините организации Отворена Порта - Скопје, Езерка - Струга, Форум на албанската жена
-Тетово и на истата беа презентирани ативностите од граѓанските организации, состојбата во
Р.М во однос на трговијата со луѓе, каков напредок е постигнат во земјата во однос на ова
прашање и кои се предизвиците во наредниот период. За време на средбата беа разменети
мислења во врска со политиките,  практиките и предизвиците како и тоа како да се оствари
подобра соработка и координација во борбата против трговијата со луѓе.   

   Работна средба  ОБСЕ 23.03.2015 год. Скопје

26.03.2015  година  Локална  самоуправа  Битола,  учество  на  работилница  на  тема:
Влијанието на жената во политиката на локално ниво во Македонија. На работилницата беа
презентирани наодите од истражувањето спроведено од НВО Реактор со цел да се согледа
состојбата  во  однос  на  учеството  на  жената  во  политиката  во  Р.М.  Работилницата  беше
организирана од НВО Реактор и со поддршка на Националниот демократски институт (NDI)  и
Француската амбасада во Р.М.
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         Работилница Влијанието на жената во политиката 26.03.2015год. Локална Салоуправа

24.04.  2015  год.  х.  Стоун Бриџ,  Скопје  двајца претставници на СЕМПЕР присуствуваа на
тркалезна маса на тема: Зајакнување на соработката на граѓанските организации за заштита
на деца од експлоатација.  На тркалезната  маса се дискутираше за состојбата  на детските
бракови  кај  ромската  популација  во  Р.М  и  законската  регулатива  како  и  за  негативните
последици  врз психофизичкото здравје од детските бракови. Презентери на трибината беа д-р
Ариф Пини и Алма Салимовска дипл. правник.  Тркалезната маса беше во организација  на
Отворена порта со поддршка на Американската амбасада во Скопје.

Тркалезна маса 24.04.2015 год. х.Стоун Бриџ, Скопје

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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(10)
06.05.2015 год.Сала на Општина Битола,  присуство на прва работилница за развивање на
методологија  за  распределба  на  средства  од  буџетот  на  општина  Битола  за  поддршка  на
здруженија. Работилницата беше во организација на Младински културен центар во рамки на
проектот „ Поголема транспарентност на локалните фондови за граѓански здруженија“. 

20.05.2015 год.Сала на Општина Битола,  присуство на втора работилница за развивање на
методологија  за  распределба  на  средства  од  буџетот  на  општина  Битола  за  поддршка  на
здруженија. Работилницата беше во организација на Младински културен центар во рамки на
проектот „ Поголема транспарентност на локалните фондови за граѓански здруженија“. 

13-15  мај  2015  год.  х.  Радика  Маврово,  Консултативна  средба   со  интер-ресорска
советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за подготовка на Пост 2015
рамка за развој на родовите прашања. Целта на работилницата беше, преку консултативен
процес   вклучување  на  сите  чинители  во  државата,  да  се   дефинираат  насоките  за
обезбедување  политичка  заложба  дека  родовата  еднаквост  и  универзалниот  пристап  до
репродуктивно здравје се достојно рефлектирани во новата меѓународна развојна агенда. На
работилницата се работеше на подготовка на новата развојна агенда (т.н. пост-2015 рамката за
развој) при што посебен акцент се стави на целта бр. 3. Род (Gender) како дел од работата на
Open Working Group  под покровителство на ОН која ги подготвува целите и индикаторите за
следење  во  Пост-2015  рамката  за  развој.  Работилницата  беше  во  организација  на
Платформата за родова еднаквост и НВО Хера. 

 
 Консултативна средба х. Радика, Маврово 13-15 мај 2015 год.

27.05.2015-28.05.2015 год.хотел ТЦЦ Гранд Плаза, Скопје учество  работилница  со
претставници од меѓународната платформа за борба против трговија со луѓе и одбележување
на  20  годишнината  од  La  Strada  International. На  работилницата  се  дискутираше  за
унапредување на соработката,  како да им се помогни жртвите и тие да ги остварат своите
права,  да им се пружи соодветна  поддршка како и да се направат структурни промени за
справување со трговијата со луѓе.  Настанот беше во организација на Отворена порта од Ла
страда  Македонија,  која  одбележуваше  15  годишнина  од  своето  постоење  кога  и  на
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здружението  „СЕМПЕР“  му  беше  доделена  плакета  за  професионализам,  поддршка  и
соработка. 

  
                   20 години La Strada International ТЦЦ Гранд Плаза 27.05.2015 год.

  
           Работилница со  Меѓународната платформата за борба против трговија со луѓе  
                                         28.05.2015 год. х. ТЦЦ Гранд Плаза

17.09.2015  год.  х. Сити  Парк  Скопје  работна  средба  со  националната  мрежа  против
насилството  врз  жените  и  семејното  насилство. Целта  на  работниот  состанок  беше
презентирање на активностите од тековен проект на мрежата и договарање за спроведување
на заедничка национална кампања „16 дена активизам“. Исто така истиот ден беше одржано и
4 - тото собрание на Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство.
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  Работна средба со Националната мрежа за борба против семејно насилсто ТЦЦ Гранд Плаза,Скопје

17.09.2015 год.

15.10.2015 год. Универзитетска  библиотека  Св.Климент Охридски  Битола учество на форум
„Мој простор мој глас“ во организација на Цивика Мобилитас во.

 
                             Форум „Мој простор мој глас“ УНБ Св.Климент Охридски Битола 15.10.2015 год.

18.11.2015  год.  х.Арка,  Скопје присуство  на  Конференција  за  стандардизација  на
специјализирани услуги, обезбедени од граѓански организации за поддршка на жртви на
семејно насилство, организирана од Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување
– ХЕРА. На Конференцијата се дискутираше за стандардизација на специјализираните услуги
за  жртвите  на  семејно  насилство  кои  ги  обезбедуваат  граѓански  организации  како  и  за
потребата од стандардизација на  специјализирани сервиси за заштита од семејно насилство.
Учесници на оваа конференција беа  граѓанските организации од Скопје кои беа вклучени во
проектот  како  и  претставници  од  ГО членки  на мрежата  против  насилството  врз  жената  и
семејното насилство, претставници од центрите за социјална работа  како и раководителка на
канцеларијата на Телото на Обединети нации за родова рамноправност УН Жени, Доминика
Стојаноска и претстсавник од МТСП Лидија Штерјов.
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           Конференцијата за стандардизација на специјализирани услуги х.Арка, Скопје18.11.2015 год.

27.11.2015 год. Дом на култура Битола (мала сала).   Присуство на презентација насловена
како  „Заедно  за  еманципација“  кога  беа  промовирани  активностите  на  граѓанските
организации на тема еднакви можности и дискриминација.СЕМПЕР имаше своја презентација
за активностите во тековната 2015 година. Настанот беше во организација на Тogether Битола. 

       
                                  Заедно за еманципација Дом на култура 27.11.2015 год.

09.12.2015  год.х.Сити  Парк  Скопје,  присуство  на  работилница  „Женско  движење  во
Р.Македонија  во  организација  на  Националната  мрежа  против  насилство  врз  жените  и
семејното насилство и Платформата за родова еднаквост. Работилницата беше во рамките на
проектот „Застапување за обезбедување одржливост на специјализирани сервиси за жртви на
семејно насилство“ поддржан од УСАИД за граѓанско општество.
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                Работилница „Женско движење во Р.Македонија,х.Сити парк, Скопје 09.12.2015 год.
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Јакнење на капацитетот на СЕМПЕР



Во текот на 2015 година тимот  на СЕМПЕР присуствуваше на повеќе обуки за јакнење на
капацитетот на организацијата.

17 и 18.03 2015 година Скопје во x. Турист претставник на СЕМПЕР присуствуваше на обука за
сексуални и репродуктивни права. Обуката беше оранизирана од НВО Хера.
и на истата се обработуваа темите од областа на род и родови улоги, сексуалност, сексуални и
репродуктивно  права  од  страна.Предавачи  на  обуката   м-р  Ана  Блажева и д-р  Снежана
Георгиева - специјалист по гинекологија и акушерство. На обуката посебен акцент се стави на
абортусот, и законот за прекин на бременост. 

 
                 Обука за сексуално и репродуктивно здравје х.Турист Скопје,17-18.03.2015 год.

 27- 30.04.2015 год. Истамбул Турција, еден  претставник на  СЕМПЕР  присуствуваше  на
обука за дигитална безбедност за млади активисти за човекови права на жените на Балканот
(Албанија,  Босна и Херцеговија,  Црна Гора и Србија).  Обуката им понуди алатки и техники
преку практична работилница која имаше за цел да развие вештини за дигитални прашања за
безбедност  и  приватност,  инспирирајќи  доверба  кај  учесниците  да  бидат  во  можност  да  ја
практикуваат и да ги споделат стекнатите знаења со другите во организациите. На обуката
учествуваа 12 учесници и истата беше во организација на Tinna til Kvinna. 

 
               Обука дигитална безбедност, Истамбул – Турција 27-30 април 2015 год.

15.07.2015 год. х. Дрим, Струга  Присуство на работилницата „Он-лине медиуми за граѓански
организации“, во организација на МЦМС и македонскиот тим на проектот ТАКСО.
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Работилницата имаше за цел да ја претстави веб страната како основа за користење на он-
лине  медиумите,  преку  план  за  социјални  медиуми  како  дел  од  општата  комуникациска
стратегија.  Понатаму,  преставена  беше  кампања  на  он-лине  медиумите  (вовед,  избор  на
алатки, користење на алатките, медиа план), интегрирано објавување на информации и добри
пракси.

    
                  Работилница он-лине медиуми х. Дрим, Струга 15.07.2015 год.

17.09.2015 год.х. Милениум,  Битола. Присуство на  обука за  “ Економско јакнење на жени во
две  општини   ” во  организација  на  Женска  граѓанска  иницијатива  АНТИКО.  Обуките  беа
реализирани  во  неколку  циклуси  во  периодот  од  17  септември,  21-23  септември  и  1  -  2
Октомври 2015 год. Истите овозможија стекнување на знаења, способности и вештини  како и
за влијанието на законската регулатива, придобивките и  предизвиците од подобра регулатива,
родова  анализа  во  процесот  на  планирање  како  и   методите  и  аналитичките  алатки  за
проценка на влијанието. Втората обука  беше на тема родово одговорно креирање политики и
буџетирање  за  органите  на  локалната  самоуправа,  а  третата  обука  беше  посветена  на
мониторингот и евалуација на јавните политики.
На обуките  присуствува  претставници од   граѓански  организации и раководни структури  од
јавната администрација/ релевантни сектори и комисии од општина Битола.(Присутна Ивана).

        
                         х.Милениум, Битола Обука за економско јакнење на жените

21
_________________________________________________________________________

Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



3-5  ноември  х.  Милениум,  Битола Присуство  на   обука  во  организација  на  НВО  Антико
.Обуката беше наменета  за подготовка на акциски план за економско јакнење на жените во
Општина  Битола  и  нивно  активно  вклучување  на  пазарот  на  трудот.Обуката  беше
фасилитирана од експертите Владимир Лазоски – експерт за проектен менаџмент и инклузија
и Весна Јованова – експерт за родови прашања.  

  
                Обука за подготовка на Акциски план х.Милениум 3-5 ноенмври 2015 год.

2-4 декември 2015 год. х. Милениум, Битола.  Присуство на трет циклус на работилници во
склоп на проектот „Економско јакнење на жени од две општини“ чија цел беше подготовка на
„Оперативен план за  економско јакнење на жените во  Општина Битола. На работилницата
беше  формирана  и  мрежа  од  сите  учесници  за  понатамошна  координација,  соработка  и
имплементација на подготвените пилот мерки за економско јакнење на жените од Општина
Битола.

  
             Подготовка на оперативен план за економско јакнење на жените во Општина  
                                   Битола, х.Милениум 2-4,декември 2015 год.         
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       Како  дел  од  проектот  „Погледни  и  препознај  трговија  со  луѓе  преку  слика”  кој  се
реализираше до поддршка на Владата на Р.М – Генерален секретаријат, СЕМПЕР публикува
Каталог со ликовни творби на тема - трговија со луѓе. 
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П У Б Л И К А Ц И И



      

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД

01.01.2015 год.- 31.12.2015 год.

ПРИХОДИ:   

24
_________________________________________________________________________

Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



А) Приходи од камати                             170,00 ден. 

Б) Приходи од донации                       343.057,00 ден.

В) Пренесен вишок од минатата година                         72.673,00 ден.

  

Вкупни приходи:                       415.900,00 ден.

ТРОШОЦИ:   

1 Потрошен помошен материјал                           4.190,00 ден.

2
Канцалариски материјал и 
семинарски материјал                         21.809,00 ден.

3 Поштенски услуги                              365,00 ден.
4 Телефонски услуги                           8.223,00 ден.

5 Графички услуги за печатење                       104.000,00 ден.

6
Трошоци за реклама, промоција и 
пропаганда                         12.890,00 ден.

7 Такси и превоз услуги                           1.583,00 ден.

8
Трошоци за репрезентација-кафе и 
сл. за у;есници                         19.015,00 ден.

9 Административни такси                           2.100,00 ден.

10
Даноци за лична исплата по 
договори на дело                         14.570,00 ден.

11 Трошоци за интелектуални услуги                       104.433,00 ден.
12 Трошоци договори на дело                       130.506,00 ден.

13 Банкарски услуги
                          4.060,00 ден.

Вкупни трошоци:           
                      427.744,00 ден.

Разлика помеѓу приходите и расходите 
11.844,00 ден. 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

на 31.12.2015 год.

Актива-средства и непокриени расходи   
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1 Денарска сметка                           2.828,00 ден.

2
Разлика помеѓу приходите и 
расходите                         11.844,00 ден.

ВКУПНИ СРЕДСТВА:                         14.672,00 ден.

Пасива-обврски и капитал   

1 Обврски за позајмици                         14.672,00 ден.

 

ВКУПНИ ОБВРСКИ :                         14.672,00 ден.

Битола , 12.02.2016 година 

Наши донатори
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1. Локална самоуправа Битола

2. Влада на Р. Македонија

3. Амбасада на САД во Р.Македонија

4. ИОМ ( Меѓународна организација за миграции) - Скопје 

5. Hellenic Aid – Министерство за надворешни работи  на Грција

6. Владата на Норвешка

7. Светска банка за развој на Советот на  Европа 

8.  Фондација Еден Свет Платформа на Југоисточна Европа (OWPSEE)

9. Европска Унија  – ИПА програма

10. Организација за безбедност и соработка во Европа ОБСЕ

11.  Европската  Унија  и  CFCD  –  Министерство  за  Финансии  на      
   Р.Македонија.  
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