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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:

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



ВОВЕДЕН ЗБОР:

Според наши проценки и реализираните активности на СЕМПЕР за изминатата 2013 година
беше успешна и исполнета со бројни активности .

Во текот на 2013 година како и секоја година бевме посветени на  повеќе активности насочени
кон превенцијата од трговијата со луѓе и семјното насилство.

Конкретно во 2013 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  2013 година. 

м-р Ѕала Бојкоска -  претседател на СЕМПЕР
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола

ВОВЕДЕН ЗБОР:



1. Проект: ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”
Период на реализација: Декември 2012 – Мај 2013
Поддржан од: Влада на Р.Македонија – Генерален секретаријат

2.  Проект: ,,Зајакнување за унапредување на политиките /стратегиите за 
спречување на насилството врз жените”,
Период на реализација: Март- Мај 2013 
Поддржан од UN WOMN 
Реализатор:  Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство во која
СЕМПЕР членува и беше вклучена како партнер организација.

3.  "СОС линија  за  информации  и  помош  на  жртви од  семејно  насилство  "
Период на реализација: Во континуитет од Октомври 2004 год.
Поддржан од: делумно од Општина Битола и самофинансирање 
Реализатор: Семпер

      4. Одбележување на " Европски ден за борба против трговија со луѓе "
Период на реализација:16 - 18.10. 2013 год. 
Реализатор: Семпер во партнерство со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.

      5. ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

Период на реализација:25.11. 2013 год.– 10.12.2013 год. 
Реализатор: Семпер во партнерство со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.

      6. Одбележување на " Недела за борба против трговија со луѓе "
Период на реализација: 02 - 9, Декември 2013 год.
Поддржан од: Општина Битола 
Реализатор: Семпер 
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Список на реализирани проекти во 2013 година:



1. Проект: " Проект: ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”
Период на реализација: Декември 2012 – Мај 2013
Поддржан од: Влада на Р.Македонија – Генерален секретаријат
 
Цел: Проектот има за цел да ги зголеми знаењата на учениците за проблемот на трговија со
луѓе за активно вклучување  како Пиер едукатори во превенцијата од трговијата со луѓе.

- Да се охрабри, поддржи и унапреди соработката помеѓу локалните актери и НВО-и во
справувањето со проблемот на трговијата со луѓе;

- Да се  подигне јавната свест за проблемот на трговијата со луѓе;

- Да  се придонесe во имплементација на Националната стратегија и Акциониот план за
борба  против  трговија  со  луѓе  на  Владата  во  Р.М  и  Локалниот  Акционен  план  за
превенција од трговија со луѓе на Општина Битола;

Целна  група:  Ученици  од  10  основни  училишта  Битола  и  претставници  од  надлежните
институции во Битола за борба против  трговија  со луѓе,  членови на Локалниот комитет  за
борба против трговија со луѓе. Проектот ќе се реализира на територијата на Општина Битола,
во сите  10 основни училишта во Општина Битола и тоа:  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”  и  ОУ  ,,Трифун
Пановски” 

Активности: Во во рамките на овој проект  беа  реализирани, 2 обуки (1-ви,2-ри и 14-ти март
2013), за врсничка едукација за ученици од 10 основни училишта во Битола.  Беше одржана
еднодневна работилница со Локалниот комитет за борба против трговија со луѓе во Општина
Битола. Се подготви, испечати и дистрибуира едукативен материјал за проблемот  на трговија
со луѓе во тираж од 4000 флаери и  200 постери.После обуката во периодот од март-јуни се
одржаа   девет интерактивни работиници на тема ,, трговија со луѓе” за ученици од основните
училишта во Битола со што беа  едуцирани 229 ученици за проблемот на трговија со луѓе.
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Опис на реализираните проекти  и активности  во 2013 година 



Пиер едукација х. Премиер, Битола 1-2 февруари 2013 год

 
                   Пиер едукација х. Премиер, Битола 14, март 2013 год.

        
      Интерактивни работилници на тема трговија со луѓе во основните училишта

  На ден 27.02.2013 год. во Х.Премиер – Битола беше организирана работилницата за ЛКБТ од
Битола.  На  работилницата  присуствуваа  20  претставници  и  на  истата  беа  презентирани
новините во однос на трговијата со луѓе исто така на оваа работилница беше презентирана и
новата Национална стратегија и Акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција на Владата на Р.М. 
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                         Работилница со ЛКБТЛ х.Премиер 27.02.2013 год.

2. Проект:  ,,Зајакнување  за  унапредувањее  на  политиките  /стратегиите  за
спречување на насилството врз жените”, поддржан од UN WOMN кој се реализираше
од страна на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство во
партнерство  со  НВО  кои  се  дел  од  мрежата.  СЕМПЕР  како  дел  од  граѓанските
организации учесници во овој проект во Битола 
Цел:  Подигнување  на  свеста  меѓу  младата  популација  за  насилството  врз  жената
вклучувајќи го семејното насилство.

Целна група: Ученици од 6 средни училишта во Битола.

Активности: 6 интерактивни работилници во 6 средни училишта во Битола на тема ,,
Родово базирано насилство”.

Резултати:Едуцирани  140  ученици за  проблемите  со  насилството  врз  жените,
подигната  свеста  меѓу  младите  за  присутноста  на  стереотипите  и  предрасудите
поврзани со овој проблем.

         
          Работилници со ученици од средни училишта Битола на тема ,,Родово базирано насилство”
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3. "СОС линија за информации и помош на жртви од семејно насилство "  

Период на реализација: Во континуитет од Октомври 2004 год.
Поддржан од: Сопствено учество и делумно од Општина Битола

Реализатор: Семпер

Цел: Информирање и помош на жртвите од семејно насилство без оглед на нивниот социјален
статус, националност, културен и верски идентитет
Активности:Информирање  и  емоционална  поддршка  на  лицата  кои  побарале  помош,
упатување до надлежни институции и доставување на пријави за семејно насилство во ЦСР
Битола во случај кога тоа го бара жртвата на семејно насилство.

Резултати:
Во изминатата година со делумна финансиската поддршка која СЕМПЕР ја доби од Општина
Битола  функционираше  и  СОС   линијата  за  информации  и  помош  на  жртви  од  семејно
насилство, преку која директно им се помагаше на жртвите на семејно насилство. А за жртвите
кои  сакаа  да  се  вклучиме  во  решавање  на  нивниот  проблем  доставувавме  и  пријави  за
семјното насилстов во надлежните институции односно до ЈУМ Центар за социјална работа во
Битола и се воспоставуваше контакт со надлежни институции СВР, Клиничка болница и др. со
цел да им се помогне на жртвите на семејно насилство. Во насока на поголемо информирање
на граѓаните за овој проблем беше испечатен и информативен материјал со пораката
,, Охрабри се и пријави го семејното насилство”.

4. Одбележување на " Европски ден за борба против трговија со луѓе "

Период на реализација:16- 18.10. 2013 год. 
Реализатор:  Семпер  во  партнерство  со  Комисијата  за  еднакви  можности  при  Советот  на
општина Битола.
Цел: Да  се  придонесе  во  спречување  на  трговијата  со  луѓе  како  и  да  се  поттикнат  сите
надлежни институции да се вклучат во превенцијата од трговија со луѓе. 

Активности: По повод Европскиот ден против трговијата со луѓе СЕМПЕР во партнерство со
Комисијата  за  еднакви  можности  при  Советот  на  општина  Битола  организира  неколку
активности  и  тоа:  Презентација  на  тема  трговија  со  луѓе.  Присутни  на  овој  настан  беа
членовите од Комисијата за еднакви можности и претставници од  Советот на Општина Битола.
Тимот на СЕМПЕР исто така организира и акција за дистрибуција на информативно едукаивен
материјал за пошироката јавност на Битола .Ученици од основните и средните училишта на
два штанда на ,, Широк Сокак”  делеа информативен материјал на сите минувачи како и  ги
информираа по кој повод се организира акцијата. Едукативен материјал беше поделен и  на
гостите од  блиските кафичи каде се организираше  акцијата. 

Резултати:Зголемена информираност на претставниците од Советот на Општина Битола како
креатори на локалната власт да се вклучат активно во решавање на овој проблем.
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      Работилница на тема трговија со луѓе, Локална самоуправа Битола 16.10.2013 год.

  
Акција за Европскиот ден против трговија со луѓе ,,Широк Сокак”, Битола 18.10 2013 год.

5. ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

Цел: Да се подигни јавната свест за семејното насилство како општествен проблем. 
      

Активности: По повод ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените” кои
се организираат секоја година ширум светот од 25-ти Ноемви до 10-ти Декември, Здружението
ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ - СЕМПЕР организираше неколку активности и тоа  на плоштадот ,,
Магнолија”  на  отворен  штанд   дистрибуираше   информативно  едукативен  материјал  за
пошироката  јавност  на  Битола.  За  оваа  цел  беше   испечатен  информативен  материјал
(лифлети) исто беа испечатени и маици со пораката  ,,Охрабри се и пријави го семејното
насилство”, за волонтерите од СЕМПЕР кои го дистрибуираа информативниот материјал. 

Резултати: Информирани преку 2000 граѓани на Општина Битола  за семејното насилство.
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                                 Плоштад ,,Магнолија” 30.11.2013 година

6." Недела за борба против трговија со луѓе "

Период на реализација: 02 - 9, Декември 2013 год.
Реализатор: Семпер во соработка со Локалната комисија  за борба против трговија со луѓе.

Активности: 
По  повод  Неделата  за  борба  против  трговија  со  луѓе  од  2-9  Декември   Здружението  ЗА
ЕДНАКВИ  МОЖНОСТИ  СЕМПЕР  оваа  година  реализира  повеќе  активности.  Покрај
дистрибуцијата на еинформативно едукативниот материјал кој се дистрибуира на пошироката
јавност  на  Битола  на  отворен  штанд  во  ,,Безистен”  за  време  на  цела  недела,  беше
организирана  и ликовна  изложба на тема ,,трговија  со  луѓе  “.  За ликовната  изложба беше
објавен награден конкурс на кој  учествуваа ученици од основните и средните училишта во
Битола. За конкурсот од пристигнати 105  ликовни творби, по што беше направен избор на три
најдобри  ликовни  творби  од  основните  и  три  најдобри  од  средните  училишта.  За  таа  цел
Семпер на 2-ри декември во ,, Магазата” организира   ликовна изложба каде и беа изложени
сите изработени творби и беа доделени награди  за најдобрите.  Изборот беше направен од
стручна комисија составена од ликовни педагози и претставник од СЕМПЕР. Наградени беа три
ученици  од  основните  училишта  и  тоа  со  прва  награда беше  наградена  ученичката  Ана
Алексовска од  VIII- 3  ОУ ,,Гоце Делчев”,  втора награда – Сара Василевска  VIII-  Б  OУ ,, Св.
Кирил и Методиј   ” и  трета награда –  Елиза Хенту  VIII-  a OУ ,, Стив Наумов”.  Наградени
ученици од средните училишта беа со прва награда – Катерина Драгарска I - 4  СОУ ,,Ј. Броз
Тито  ” ,  втора награда – Сара Михајлова    I-11   СОУ,,  Таки Даскало” и  Трета награда –
Горјана Колевска I-4  СОTУ ,,Ѓорѓи Наумов”. Ликовната изложба беше отворена уште 10 дена
при што беше организирано посетена со ученици од основните и средните училишта.
Целта на оваа активност беше да се поттикнат  учениците на  креативен начин да го прикажат
проблемот  на  трговија  со  луѓе  и  во  интеракција  со  своите  врсници  разменат  повеќе
информации за проблемот. Со тоа се очекува дека ќе се подигни свеста кај младите за самиот
проблем кој за жал е присутен и кај нас. Исто така здружението ,,СЕМПЕР” беше вклучено во
националната  кампања  под мотото  ,,Пресече  те  ги  конците  на трудовата  експлоатација  и
трговијата  со  деца  во  Македонија  “  .  Кампањата  беше  организирана  од   Центарот  за
институционален развој – ЦИР а , во партнерство со Националната комисија за борба против
трговија со луѓе  и граѓанските организации СЕМПЕР, Отворена Порта,  За среќно детство и
Еднаков пристап од Скопје, Црвениот крст на Македонија и Езерка од Струга.
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Кампањата беше  поддржана од Германското  друштво  за меѓународна соработка во
Македонија (ГИЗ). 

  

  

                                     Ликовна изложба ,, Магаза” Битола 02.12.2013 год.

 
Кампања- ,,Пресече те ги конците на трудовата експлоатација и трговијата со деца во Македонија 
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23.01.2013 год. Американско катче,Битола . По повод прогласувањето на месец Јануари за
месец на борбата против ропството и трговијата со луѓе, од страна на претседателот на САД
Барак Обама, Амбсадата на САД во Скопје, во просториите на Американските  катчиња ( Штип,
Битола, Струга,Тетово и Скопје) во Р.М беа организирана  панел дискусии  на темата трговија
со луѓе. Целта беше подигнување на јавната свест за превенција од трговија со луѓе, заштита
на жртвите на трговија со луѓе и кривичното гонење на сторителите на овие дела, како и да се
покаже високо ниво на партнесрство помеѓу надлежните институции и невладиниот сектор како
најзначајна компонента во борбата против трговијата со луѓе.

 
                 Дебата на тема трговија со луѓе, 23.01.2013 год. Американско катче, Битола 

06.02.2013 год. Инфо центар на ЕУ, форум за граѓанските организации по повод престојниот
повик на ИПА (2012-2013) на почетокот на 2013 год. Форумот имаше информативен карактер
но и можност за подобра координираност и соработка помеѓу граѓанските организации.

11.02.2013 год. Центар за култура, Битола трибина во организација на жени на ВМРО ДПМНЕ
на тема:  ,,Семејното насилство и институционалната заштита на жртвите од семејно
насилство”. Претставник од СЕМПЕР, експерт од областа на семејното насилство имаше своја
презентација. На трибината свое обраќање имаше и градоначалникот на општина Битола. 
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Други активности во 2013 година



 
      11.02.2013 год. Центар за култура (мала сала)Трибина на тема: семејно насилство,

06.03.2013 год. х. Сити Парк Скопје, работилница на тема ,,Придобивките од ратификација
на  Конвенцијата  на  Советот  на  Eвропа  за  превенција  и  заштита  од  сите  облици  на
насилство врз жените и семејно насилство”. На работилницата беа презентирани целите на
Конвенцијата, но беше дискутирано и за превенцијата, заштитата и поддршката на жртвите од
семејно  насилство  за  општите  и  специјализираните  сервиси  и  улогата  на  граѓанските
организации во заштититата на жртвите од семејно насилство.

18.04  2013  год.  во  х. „Холидеј  Ин“  во  Скопје учество  на  конференција  на  тема
“Унапредување на соработката меѓу граѓанските организации и медиумите за промоција  на
човековите  права” во  организација  на   Македонскиот  институт  за  медиуми.  Целта  на
конференцијата  беше  да  се  зајакне  соработката  и  да  се  воспостават  меѓусекторски  врски
помеѓу претставниците на граѓанското општество и медиумите,  со цел тие да претставуваат
движечка сила за промоција на човековите права, слободата на изразувањето и независните
медиуми. Конференцијата  беше  дел  од  проектот „Зајакнување  на  соработката  помеѓу
граѓанските организации и медиумите за унапредување на човековите права и слободата на
изразување“ што МИМ го спроведува во партнерство со Центарот за независно новинарство од
Романија. И поддржан од Европската Унија преку инструментот ЕИДХР. 

19-20.  06.  2013 год. х.  Метропол,  Охрид  учество  на  Национална   конференција  ,,
Структурирање на  дијалогот  меѓу  Владата  и  граѓанските  организации  “  во  рамките  ТАКСО
проектот. Оваа конференција беше завршна активност на проектот во намерите да го поддржи
процесот на создавање овозможувачко опкружување за формирање на консултативно тело за
дијалог  помеѓу  Владата  и  граѓанските  оганизации  ,  структура  предвидена  со  мерката  во
стратегијата  на Владата  за  соработка  со  и  граѓанските  оганизации   (2012-2017).  Целта  на
конференцијата  беше  да  се  обезбеди  поддршка  од  страна  на  граѓанските  организации  за
воспоставување  на  ваква  структура  и  да  се  создаде  форум  за  отворена  расправа  за
усогласување  на  очекувањата  кои  ги  имаат  двете страни  од  ова  советодавно  тело.На
конференцијата  учествуваа  85  претставници  од  граѓански  организации  и  нивни  мрежи  и
платформи,  претставници  од  Одделението  за  соработка  со  граѓанските  оганизации,
претставници од Министерствата, членови на мрежата на државни службеници одговорни за
соработка   со граѓанските  оганизации и  експерти  од  областа  за  развој  на  граѓанското
општество.
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Национална конференција х. Метропол Охрид 19-20,Јуни 2013 година

30.09.2013  год.  Штип,  Конференциска  сала  на  Радио  мрежа  77,  присуство  на  завршна
Конференција  на  проектот  ,,  Воспоставување на  стандардизација  на  услугите  за  правна
помош кои граѓанските организации ги обезбедуваат на жртвите на семејно насилство”.

 
                                      Завршна Конференција Штип, 30.09.2013 год. 

24.10.2013 год. Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ), Скопје присуство
на Годишно советување на тема ,,Превенција и спречување на сите форми на насилство врз
жените  и  семејното  насилство”. Целта  на  ова  советување  беше  презентација  на
придобивките од ратификација на  Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба
против насилството врз жените и домашното насилство,  како и презентација на чекорите кои
треба да се преземат во периодот пред нејзина ратификација во насока на постигнување на
поголема употребна вредност на Конвенцијата. 
Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и
домашното  насилство  е  најсеопфатен  меѓународен  документ  кој  го  третира  ова  сериозно
прекршување на човековите права.

На советувањето свое излагање имаа еминентни академици и професори  од Правниот
факултет  Јустинијан  први  при  Универитетот  ,,Св. Кирил  и  Методиј  “Скопје,  Факултетот  за
безбедност, Факултетот за правни науки при ФОН универзитетот  и Министерството за правда.
Настанот  беше  во  организација  на  Националната  мрежа  против  насилство  врз  жените  и
семејно насилство во соработка со Здружението за кривично право и криминологија. 
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Годишно советување во МАНУ, Скопје 24.10.2013 год.

06.11.2013 година Сити парк во Скопје..учествo на  Финалната конференција од реализација
на  проектот  „Застапување за унапредување на политиките/стратегиите за спречување
на сите облици на насилство врз жените“ организирана од страна на Националната мрежа
против  насилство  врз  жените  и  семејно  насилство,  На  конференцијата  беа  презентирани
резултатите и постигнувањата од проектот, по што се дискутираше за наредните чекори кои
треба да бидат преземени.

    
                     Финална конференција 06.11.2013 год. х.Сити Парк, Скопје

05-07.11.2013 год. х.Рамада, Принцес Гевгелија, Учество во подготовка на Локалени акциски
планови  за  борба  против  трговија  со  луѓе  и  илегална  миграција  во  рамки  на  проектот
Формирање  на  локални  комисии  за  ворба  против  трговија  со  луѓе,  во  реализација  на
Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција со поддршка на
Мисијата на ОБСЕ во Р.Македонија.
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          Подготовка на Локални акциони планови за БТЛ,7-9 ноември 2013г. х.Рамада, Гевгелија

10.12.2013 год. х.Порта Скопје,  Присуство на конференција на тема ,,Жената и политиката”
во органзација на  Коалиција на младински организации СЕГА в која СЕМПЕР членува,  во
соработка со Организацијата на жени на општина Свети Николе, и во партнерство со АЛДА.
Конференцијата беше организирана во рамките на проектот MY EUROPE на Коалиција СЕГА,
во  партнерство  со Асоцијацијата  на Локални Самоуправи од Малта  и  14 останати партнер
организации од  Франција, Албанија, Бугарија, Италија и Малта.

   
                                           Конфернција ,,Жената и политиката” , 10.12.2013 год.х.Порта – Скопје

25-27.11. 2013 х. Park Inn , Брисел, учество на Финална конференција на тема ,, Борба против
корупцијата,  трговијата  со  луѓе  и  организираниот  криминал”  .  На  конференцијата  се
дискутираше  за  имплементираните  проекти  во  Западен  балкан  на  ова  поле  од  страна  на
граѓански организации од Македонија,  ,  Србија,   Албанија,  Босна и Херцеговина,  Хрватска,
Црна Гора и Словенија, како и планитање на следни активности  за подобрување на состојбата
со  споменатите  проблеми  како  и  подобрување  на  статусот  на  жената,  ризичните  групи. 
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                                Финална конференција, Брисел 25-27 ноември 2013 год.

13-15.12.2013 год.  х.  Аурора,  Берово,  учество на  “Работилницата за активизам на млади
жени  и  лидерство” претставува  продолжение  на  работилницата  за  млади  лидерки,
организирана од Kvinna till Kvinna. Учество на оваа работилница зедоа млади жени активистки
од Балканот, односно од Македонија, Србија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина и Ц. Гора.

Целта на оваа работилница беше да се разменат позитивни искуства од сите активистки од
Балканот, како и да се развие стратегија и планови за вклучување на млади активистки. Исто
така,  беа  изработувани  планови  на  дејствување  за  справување  со  отпорот  ,  како  и
презентација на успешни проекти преку разгледување и споделување на мислења и искуства
од страна на останатите учесници.

17.12.2013 год. х. Александар Палас,  Скопје присуство на Конфернција  за вмрежување на
институциите на локално и регионално ниво за користење на услугите од Прв семеен центар
на Град Скопје,  во организација на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување-
Х.Е.Р.А. и Град Скопје. На конференцијта беа претставени резултатите од функционирањето на
првото специјализирано советувалиште во Македонија кое нуди психосоцијална поддршка и
третман на семејства кои се во конфликтни односи,  во кои акутно се врши насилство или пак
во изминатиот период  било присутно   семејно насилство. Конференцијата беше во рамки на
проектот Прв семеен центар во Град Скопје како дел од Програмата CIVICA Mobilitas 2012 која
се  спроведува  од  страна  на  Центарот  за  институционален  развој  -  ЦИРа,  финансиски
поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка.
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                 Конференција 17.12.2013 год. х. Александар Палас, Скопје

27.12.2013 год. х. Премиер, Битола - присуство на презентација на Извештајот за проценка на
остварување на целите на политиките за родово одговорно буџетирање во Општина Битола за
период јуни 2012- септември 2013 год. во организација на Женска граѓанска иницијатива КЛЕА
– Битола и Акција Здруженска – Скопје. 

Презентација Хотел Прмиер, 27.12.2013
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Јакнење на капацитетот на СЕМПЕР

Обука за лобирање – х. Милениум Битола ( 22-23, мај, 30,31 мај и 13,14 Јуни 2013 година).
Претставник од СЕМПЕР зеде учество на 6 дневна обука  за лобирање како дел од проектот:
“Лобирање и учество на граѓанските организации во процесот на донесување јавни политики во
Пелагонискиот  регион  -  Градење  на  Дијалог”,  финансиран  од  страна  на  Делегацијата  на
Европска  Унија  во Р. Македонија,  во  рамките  на Инструментот  за  Демократија  и  Човекови
Права. Имплементатор  на  проектот:  Фондација  РЕГИОНАЛНА  РАЗВОЈНА  АГЕНЦИЈА  НА
ПЕЛАГОНИЈА – ПРЕДА во партнерство со Македонско Научно Друштво – Битола, Центарот за
лобирање. . На тренингот учествуваа претставници на граѓански организации од 9-те Општини
од  Пелагонискиот  регион  кои  беа  едуцирани  во  однос  на  процедурите  на  Општинската
самоуправа и соработката за време на процесот на носење на Одлука, Законот за локална
самоуправа, Законот за здруженија и фондации и Законот за лобирање, како и за примената
на потребните методи и механизми за лобирање и застапување преку компаративни анализи и
искуства  од  земјите  во  регионот.  Исто  така  вклучуваше  подготовка  и  овозможување  на
граѓанските организации да учествуваат во процесот на донесување одлуки во Општинските
самоуправи,  мониторинг  на сите  фази  во  нејзиниот  развој  и  обезбедување на конкурентна
предност  во  однос  на  подготвеност  со  соодветна  документација  потребна  за  процесот  на
лобирање, обезбедување на податоци и анализа, а со цел подобар рејтинг на предлозите  кои
ги доставуваат.како  и  управување  со  човечките  ресурси,  експертска  подготвеност  и
релевантност во однос на реализација на идеите.

 
                                           Обука за лобирање х.Милениум Битола

30.05.2013  год.  Тренинг  центар  на  ЕХО  Штип,  обука  на  тема  „  Процедури  за
меѓуинституцијална  комуникација  и  целисходност  од  
заедничка евиденција “.  Обуката беше дел од напредните обуки  наменета за членови на
тимовите  кои  се  задолжени  за  прием  и  постапување  со  жртвите  на  семејно  насилство  и
обезбедување на услуги за бесплатна правна помош на истите, во рамките на програмата за
јакнење  на  капацитетите  во  рамките  на  проектот  “  ,, Воспоставување  стандардизација  на
услугите за правна помош кои граѓанските организации ги обезбедуваат на жртвите на семејно
насилство” и  подржан од страна на  UN WOMEN –  Тело на ОН за родова рамноправност и
зајакнување на жените,  и во рамки на заеднички проект на UNDP и UN WOMEN „ Спречување
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на семејно наслиство преку надлежните национални институции и одговорен и транспарентен
судски систем “ – финансиски подржан од Холандија. 

     
Обука  ,,Процедури  за  меѓуинституионална  комуникација  и  целисходност  од  заедничка
                             акција”, Тренинг центар  ЕХО,Штип 30.05.2013 год.

27.06.2013  год.  х.  Илинден  Струмица,  обука  ,,  Односи  со  медиумите  за  невлаини
организации“. Целта на  обуката беше да ги унапреди вештините на лицата во невладините
организации  за  поефикасно  користење  на  алатките  за  комуникација  со  медиумите,  да
воспостават  и  одржат  успешна  соработка  со  медиумите  и  да  ја  зголемат  видливоста  на
активностите  на  невладините  организации  во  јавноста.  Предавачи Сабина  Фахиќ,  Герман
Филков  и,  Центар  за  граѓански  комуникации.  Обуката  беше  во  организација  на  НВО  ЕХО
Едукативна  хуманитарна  организација  Штип,  со  поддршка  на  UN WOMEN-  Тело  на  ОН за
родова рамноправност и зајакнување на жените, во рамки на заедничкиот проект на UNDP и
UN WOMEN ,,Спречување на семејното насилство преку надлежните национални институции
одговорен и транспарентен судски систем ,, финансиски поддржан од Владата на Холандија.

 
Обука  ,,Односи  со  медиумите  за  невлаини  организации“ х.  Илинден  Струмица,
                                                            27.06.2013 год.

28.06.2013 год. х. Илинден Струмица обука ,,Можности за усогласување на работата на
граѓанските организации со Законот за заштита на лични податоци”  од програмата за
јакнење на капацитети  во рамкина проектот ,, Стандардизција на услугите за правна помош
кои граѓанските организации ги обезбедуваат на жртвите на семејно насилство” , поддржан од
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UN WOMEN. Обуката беше наменета за членовите на тимовите кои се задолжени за прием и
постапување со жртвите на семејно насилство и обезбедување на услуги за бесплатна правна
помош на жртви од семејно насилство.

3-6.07. 2013 х. Инекс Горица Охрид, учество на обука,, Дигитална безбедност” (Digital
Security)  која бше организирана од страна на шведската организација Тinna till Kvinna.
Целта  на  обуката  е  да  им  се  помогне  на  организациите  и  учесниците  да  стекнат  нови
познавања од областа на дигиталната, информатичката и телекомуникациската сигурност кое
вклучуваше  знаење  и  информации  во  однос  на  безбедно  користење  компјутер,  софтвер,
комуникациски  канали  со  цел  да  се  обезбеди  информатичка  сигурност  и  соодветно  да  се
располага  со  сите  информации,  датабази,  документи  кои  организациите  ги  создаваат  и
користат. Предавачи на обуката беа  Daniel Ó Clunaigh i Peter Steudtner od Tactical Technology
Collective.

 
Обука ,,Дигитална безбедност” х. Инекс Горица, Охрид 3-6 Јули 2013 год.

06.09.2013 год., присуствo на еднодневната обука во просторите на ЕХО - Штип,   на тема
„ Справување со стресот на работното место како превенција  од согорување на работното
место   “ , обучувач на оваа тема беше Станислав Петковски. Обуката беше оранизирана од
страна на ЕХО – едукативна-хуманирана орагизација Штип, а беше во рамките на проектот
„ Воспоставување на систем за стандардизација на услугите за правна помош кои граѓанските
организации ги обезбедуваат жртвите од семјено насилство“ . Овој проект е подржан од страна
на UN WOMEN – Тело на ОН за родова рамноправност и зајакнување на жените,  и во рамки на
заеднички  проект  на  UNDP  и  UN  WOMEN  „  Спречување  на  семејно  наслиство  преку
надлежните  национални  институции  и  одговорен  и  транспарентен  судски  систем  “  –
финансиски подржан од Холандија.

13.09.2013  год.  х.  Милениум,  Битола присуство  на  едндневна  обука  на  тема
недискриминација.  Целта  на  обуката  беше  да  се  зајакнат  капацитетите  на  граѓанските
организации  за  да  го  развијат  сопственото  разбирање  за  дискриминацијата  и  нејзино
препознавање  со  цел  спроведување  на  Националната  стратегија  за  еднаквост  и
недискриминација. Оуката се реализира во рамки на проектот  “Зајакнување на капацитетите
на централните владини институции во процесот на унапредување на имплементацијата на
Стратегијата  за  еднаквост  и  недискриминација  и  зајакнување  на  соработката  помеѓу
институциите  во  полето  на  недискриминација“,  на  Министерството  за  труд  и  социјална
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политика  и  Британскиот  совет  во  република  Македонија.  Учесници  на  обуката  граѓански
организации, претставници од образовни институции  и агенцијата за вработување.

 
Обука на тема дискриминација х. Милениум 13.09.2013  , Битола 

03-04.10.2013 год. х. Алпина, Маврово присуство на обука на тема : ,, Децентрализација на
Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Владата на
Р.Македонија и формирање на Локални комисии за борба против трговија со луѓе”.  Целта на
обуката беше, членовите на комисиите од Битола и Тетово да ги зголемат своите знаења и
капацитети  за  советување  и  помош во  случај  на  трговија  со  луѓе,  да  развијат  ефективни
заеднички систем за соработка помеѓу организцииите со цел да се постигне успешен систем на
взаемна идентификација и упатување на жртвите на трговија со луѓе, соодветна размена на
информации,  преземени  обврски  преку  одржување  на  непосредни  контакти  и  периодични
средби. Обуката беше организирана од страна на Националната комисија  за БТЛ и ИМ на
Владата на Р.М со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Р.Македонија.

 
                  Обука на членовите на ЛКБТЛ, х.Аплина Маврово 03-04, 2013 год. 

17 и 25.10.2013 год. , 01 и 11.11.2013 год. х.Порта Скопје. Двајца претставници од СЕМПЕР
присуствуваа  на  втората  фаза  од  обуките  од  проектот  ,,Зајакнување  на  релевантните
актери  за  социјална  инклузија  на  локално  ниво  “ кои  беа  наменети  за  финансиско
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управување – Фаза 2 .  Целта на оваа обука е да се зајакни капацитетот на организациите во
делот на Финансиското управување со проекти односно како да се планираат, изработуваат и
извршуваат проектните буџети. Проектот е финансиски поддржан од ЕУ а го спроведува АЦЕ
интернешнал  консалтс.  Обуките  се  одвиваа  со  вежби  во  мали  групи,  пленарни
дискусии  и  исто  така  беше  дискутирано  за  вовед  во  собирање  и  анализа  на
податоци  за  социјалните  појави,  методи  за  собирање  на  примарни  податоци
(квалитативни, квантитативни), алатки за собирање на податоци (прашалници и
др.) Оваа обука беше организирана во уште три наредни  еднодневни обуки. 

 
Обука за финансиско управување х.Порта Скопје
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       Како дел од проектот ,,Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”  испечетен
флаери и постери.

      
           Постер и флаер од проектот: ,, Превенцијата како одговор на трговијата со луѓе”
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П У Б Л И К А Ц И И



Постер со порака:,,Трговијата со луѓе постои”

24
_________________________________________________________________________

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



                                                       Флаер за  семејно  насилство со  пораката:
                                               ,, Охрабри се и пријави го семејното насилство”
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                                                       Флаер за  семејно  насилство со  пораката:
                                               ,, Охрабри се и пријави го семејното насилство”
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ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД
Билансна состојба на 31.12. 2013 год.

За Здружението СЕМПЕР Битола (во МКД)

Актива
___________________________________________________________________
1. Тековни средства  
  __________________________________________________________________
 а) Парични побарувања                                                                300 979,00 
 б) Побарувања од работење /                                                                0,00         
 в) Залихи                                                                                                   0,00
 г) АВР /                                                                                                       0,00 
Вкупно тековни средства                                                              300 979,00 
___________________________________________________________________
2.Нетековни средства
 __________________________________________________________________
а) Недвижности, постројки и опрема                                                      0,00
б) Непокриени расходи /                                                                           0,00
     Вкупно нетековни средства                                                                0,00
____________________________________________________________________
     Вкупно средства                                                                         300 979,00
____________________________________________________________________
Пасива
___________________________________________________________________
1) Обврски и капитал 
___________________________________________________________________
  а) Тековни обврски                                                                                   0,00
 аа) Краткорочни обврски                                                                          0,00
 аб) ПВР – Дел од вишок на приходите за
       пренос во наредната година                                                     288.747,00
  ав) Краткорочни обврски по дадени заеми                                   12 232,00
 Вкупно тековни обврски                                                                  300 979,00
___________________________________________________________________

1) Извори на средства 
____________________________________________________________________
а) Деловен фонд                                                                                         0,00
б) Фонд за заедничка потрошувачка                                                        0,00 
____________________________________________________________________
Вкупно, обврски и извори на средства                                           300 979,00
___________________________________________________________________
Донации во 2013:                                                                         677 471,00 мкд.  
Парични средства во банки:                                                      300 979,00 мкд.
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Наши донатори

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