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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 2014 година  ја
сметаме за успешна и исполнета со бројни активности .

Во текот на 2014 година како и секоја година бевме посветени на  повеќе активности насочени
кон превенцијата од трговијата со луѓе и семејното насилство.

Конкретно во 2014 година самостојно работевме на имплементација на 3 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  2014 година. 

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



1. Проект: „Ропството е забрането, сите човечки суштества се слободни”
Период на реализација: Јануари 2014 год.– Јуни 2014 год.
Поддржан од: Влада на Р.Македонија – Генерален секретаријат
Реализатор: Семпер

2.  Проект: ,,Вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност”

Период на реализација: Декември 2013 год. – Декември 2014 год.
Поддржан  од:  од  Европската  Унија  врз  основа  на  Грант  Договорт  помеѓу  Здружение  ЗА
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “СЕМПЕР” -  Битола и CFCD – Министерство за Финансии на Р.М.

3. Проект: „Тишината не носи промена” 

Период на реализација: Септември 2014 год. – Декември 2014 год
Поддржан од Општина Битола.  
 Реализатор: Семпер во соработка со Комисијата за еднакви можности на мажите и жените

4. "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

      5. Одбележување на " Европски ден за борба против трговија со луѓе "
Период на реализација: 18.10. 2014 год. 
Реализатор: Семпер.

      6. ,,16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

Период на реализација:25.11. 2014 год.– 10.12.2014 год. 
Реализатор: Семпер 

      7. Одбележување на " Недела за борба против трговија со луѓе "
Период на реализација: 02 - 9, Декември 2014 год.
Реализатор: Семпер 
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Список на реализирани проекти во 2014 година:



1. Проект: Проект: ,,Ропството е забрането сите човечки суштества се еднакви”
Период на реализација: Јануари 2014 – Јуни 2014
Поддржан од: Влада на Р.Македонија – Генерален секретаријат
Цел: Целта на проектот е да се  намали ранливоста кај  младите за трговија со луѓе,  да се
подигне свеста за проблемот,  да се придонеси во имплементација Националната стратегија за
борба против трговија со луѓе и намалување на бројот на жртвите на трговија со луѓе во Р.М.
како и зајакнување на улогата на Националната комисија на локално ниво.

Целна група: Студенти од 6 факултети и  претставници од надлежните институции членови на
Локалната комисија за борба против трговија со луѓе од Битола. 

Активности: Во рамките на проектот се реализираа 7 трибини со студентската маладина од
7 факултети во Битола насловени  како: ,, Да ја спречиме трговијата со луѓе”, беше подготвен и
испечатен  информативно  едукативен  материјал  (3  500  флаери  и  400  гаџети-привезоци  и
беџови).Се реализираа  две едноневни работилница со Локалната комисија за борба против
трговија со луѓе  и ликовните педагози од основните училишта и беа едуцирани 350 студенти
од 7 факултети за проблемот на трговија со луѓе.

          
        Работилница со Локалната комисија за БТЛ и ИМ х. Премиер, Битола 17.03. 2014 год.  

  На ден 17.03.2014 год. во Х.Премиер – Битола беше организирана работилницата за ЛКБТ од
Битола. На работилницата присуствуваа 25 претставници и на истата беа презентирани теми
од областа на трудовата експлоатација како форма на трговија со луѓе  како и измените во
законската регулатива во однос на зштитата на жртвите на трговија со луѓе. 
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Опис на реализираните проекти  и активности  во 2014 година 



           

                                         Трибини ,,Да ја спречиме трговијата со луѓе”

2. Проект: ,,Вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност ”

Поддржан: од  Европската  Унија  врз  основа  на  Грант  Договорт  помеѓу  Здружение  ЗА
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “СЕМПЕР” -  Битола и CFCD – Министерство за Финансии на Р.М.
Релизатор: Здружението за еднакви можности СЕМПЕР 
Цел: Активно вклучување на младите луѓе во борбата против трговијата со луѓе, придонес во
информирањето  на  учениците  и  наставниот  кадар  од  основните  училишта  во  врска  со
прашањата поврзани со трговијата со луѓе.
Целна група: Ученици и наставници од 19 основни училишта од 4 Општини во Пелагонискиот
регион (Битола, Новаци, Могила и Демир Хисар).
      Со цел зајакнување на капацитетот на образовните институции  во Пелагонискиот регион за
справување со трговијата со луѓе, подигнување на јавната свест за присутноста на проблемот,
придонес во имплементација на Локалниот акционен план за превенција од трговија со луѓе на
Општина Битола и намалување на бројот  на жртвите  на трговија  со луѓе  во Р.Македонија,
Здружението за ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ “СЕМПЕР“ - Битола преку едукација на учениците од
основното образование и стручните соработници и наставници овозможи континуирано да се
надградува  капацитетот  како  на  учениците,  така  и  на  наставниот  кадар  за  борба  против
трговија со луѓе.
Активности: Во рамките  на проектот  беа реализирани 2  тродневни семинари за врсничка
едукација, два еднодневни семинари за наставен кадар од 19 основните училишта во четирите
општини Битола, Новаци, Могила и Демир Хисар. Исто така беше реализирана и двомесечна
ТВ  и  радио   кампања  на  две  национални  и  една  локална  ТВ  станица,  се  подготви  и
дистрибуира едукативен материјал, како и прирачник за врсничка едукација.
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  Тренинг за врсничка едукација                                               Тренинг за врсничка едукација
  28-29.03.2014 год.  Х.Премиер - Битола                               04-05.04.2014 год.  Х.Премиер – Битола

 
                         Тренинг за врсничка едукација     25-26.04.2014 год.  Х.Премиер - Битола  

 

 
                             Тренинг за наставници  25-26.08.2014 год. х.Премиер – Битола      
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      Работилница  ОУ  ,,Св.Климент  Охридски”   Работилница  ОУ„Браќа  Миладиновци“  с.Жван  –
                      Битола,13.10.2014 год.                                                 Демир Хисар ,07.10.2014 год

              
Работилница ОУ „Гоце Делчев“ – Демир Хисар  Работилница ОУ „Крсте Петков Мисирков“ с.Бистрица
              07.10.2014 год.                                                                     28.10.2014 год.

3. Проект: „Тишината не носи промена” 

   Поддржан од Општина Битола. 
Цел:  Едукација на ученици од основните училишта од урбана и рурална средина за

проблемот  на  семејното  насилство,  родово  базираното  насилство,  мерките  на  заштита
согласно  законската  регулатива  во  Р.  Македонија  и  подигнување  на  јавната  свест  за
присутноста на проблемот и правата на жртвите од семејно насилство.

Целна  група:  Ученици  од  6  основни  училишта  од  Битола,  Бистрица,  Кукуречани  и  Демир
Хисар.
Активности: Во рамките на овој проект беа реализирани 6 интерактивни работилници и беше
подготвен едукативен матријал (лифлети) со наслов „Тишината не носи промена”.

7
_________________________________________________________________________

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



    
Работилница ОУ „Кирил и Методиј” 17.11.2014 год. Работилница ОУ „Коле Канински” 26.11.2014 год.

 
         Работилница ОУ „Браќа Миладиновци” с.Бистрица и ОУ „Браќа Миладиновци” с.Кукуречани
                                                            24.11.2014 год.

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

Период на реализација:18.10. 2014 год. 
Реализатор: Семпер

По повод Европскиот ден за борба против трговија солуѓе на плоштадт Магнолија во Битола,
членови на Семпер дисрибуираа информативен материјал за пошироката јавност со цел да се
подигни јавната свест за проблемот на трговија со луѓе. Членовите на СЕМПЕР на случајните
минувачи им делеа информативен материјал и ги информираа што е поводот за настанот и со
дел  од  нив  и  се  разговараше  за  проблемот.  Беа  поделени  над  2000  примероци  печатен
материјал (лифлети, флаери,гаџети и сл.). 
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    Европски ден против трговија со луѓе плоштад „Магнолија” 18.10.2014 год.
.
      5. „16 меѓународни денови активизам против насилството врз жените”

Период на реализација: 25.11. 2014 год.– 10.12.2014 год. 
Цел: Да се подигни јавната свест за семејното насилство како општествен проблем.
Реализатор: Семпер во партнерство со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите.
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 беа испечатени и маици со пораката ,,Тишината
не  носи  промена”,  за  волонтерите  од  СЕМПЕР  кои  го  дистрибуираа  информативниот
материјал.  Исто така во ОУ „Даме Груев“организира и интерактивна работилница за родово
базирано насилство додека  во СОУ „Таки Дасклаот”  на 09.12.2014 год. беше  организирана
дебата  на тема насилство  врз жените при што се стави  акцент  на  тинејџерските насилни
врски. Дебатата беше реализирана во соработка со НВО Хера и со поддршка на Американска
амбасада.

   
                                               Плоштад ,,Магнолија” 25.11.2014 година
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                           Дебата во СОУ „Таки Дасклаот”  09.12.2014 год. 

      6. Одбележување на „Недела за борба против трговија со луѓе "
Период на реализација: 02 - 9, Декември 2014 год.
Поддржан од: самофинансирање
Реализатор: Семпер
Активности: 
По повод  Неделата за борба против трговија со луѓе СЕМПЕР организира неколку настани. На
3-ти декември се дистрибуираше информативен материјала за пошироката јавност на Битола
додека на  4-ти во 13 часот во фоајето на Центарот за култура на Битола  се организира
изложба на ликовни  и литературни творби на тема ,,трговија со луѓе“.За ликовната изложба
претходно беше објавен награден конкурс на кој учествуваа ученици од основните училишта во
Битола. За конкурсот  пристигнати  110  ликовни творби, по што беше направен избор на три
најдобри ликовни творби. Наградени беа три ученици од основните училишта и тоа со  прва
награда беше наградена ученичката Ангела Каранфилова  од ОУ „Тодор Анѓелевски”  со втора
награда беше наградена ученичката Евгенија Пројкоска OУ „Св. Кирил и Методиј”  и со трета
награда Илина Ѓоргиевска OУ „Св. Кирил и Методиј”.

  
                                          3-ти декември 2014 год. Центар за култура Битола
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                     Ликовна изложба, Центар за култура Битола, 4-ти декември 2014 год.

 

                          Ликовна изложба, Центар за култура Битола, 4-ти декември 2014 год

7. "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. 
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 12 часа во текот на денот 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  насилство  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. 
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10.03.2014 год.  х.  Милениум,  Битола  присуство  на работен состанок  на тема,,  Граѓанските
организации како  активни социјални  партнери во  промоција  на стандарди за  безбедност  и
здравје  при  работа.  Целта  беше  да  се  зајакни  капацитетот  на  граѓанските  општество  во
имплементација  и  мониторинг  на  стандардите  за  безбедност  и  здравје  при  работа,  да  се
воспостави соработка со клучните актери  и да се идентификуваат проблемите на ова поле. На
состанокот беше презентирана и законската регулатива од областа на  безбедност и здравје
при работа во Р.М.

31.03.2014  год.  Локална  самоуправа  Битола,  присуство  на  јавна  дебата  за  Програмата  за
ресоцијализација и реинтеграција на жртви на трговија со луѓе  и Програма за реинтеграција на
деца жртви  на трговија  со  луѓе.  Настанот  беше  во  организација  на МТСП ,  Националниот
механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе и Национаната комисија за борба против
трговија со луѓе и илегална миграција на Владата на Р.М.
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Други активности во 2014 година



  
                        Јавна дебата Локална самоуправа, Битола 31.03.2014 год.

02.04.2014 год.    х. Милениум, Битола присуство на тркалезна маса на тема „Здравјето на
Ромите - гледано низ призмата на јавните политики и тековните потреби на заедницата”.  На
средбата  се  дискутираше  за  здравствените  потреби  и  проблеми  на  ромската  заедница  во
релација со Локалниот акциски план за здравјето на Ромите во Општина Битола

       
                     Тркалезна маса ,,Здравјето на ромите” 02.04.2014 год. х.Милениум, Битола

09.05. 2014 год. плоштад Магнолија, Битола -  Одбележување на 9-ти Мај денот на Европа.
По повод 10-годишнина од најголемото проширување на Европската Унија во организација на
ЕУ Инфо точката во Битола и Општина Битола беше организирана специјална програма по тој
повод на кој учество зедоа пвеќе образовни институции и претставници од невладиниот сектор
кои во изминатиот период дел од своите активности им биле поддржани од ЕУ. За таа цел
учесниците имаа подготвено свои постери со кои ги презентираа своите активности. Семпер за
овој  настан  имаше свој  постер  со наслов „Заедно против  трговијата  со луѓе”.  На настанот
присуствуваше  градоначалникот д-р Владимир Талески и  конзулот на Амбасада на Романија
Адриан Дуцу.
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                                       Денот на ЕУ 9-ти мај 2014 год. плоштад „Магнолија”

09.07.2014 год. х.Гранд Плаза, Скопје  Присуство на Јавна дебата по предлог новиот законот
за  семејно  насилство.  Дебатата  беше  во  организација  на  МТСП  и  на  неа  присуствуваа
претставници  од надлежни  институции  и  граѓански  организации.  На  јавната  дебата
присуствуваше  и  Шефот  на  Канцеларијата  на  УНДП  во  Македонија  Луиза  Винтон  која
позитивно се изјасни за новиот предлог закон   и истакна дека тој  е крупен чекор напред за
Република Македонија во справувањето со семејното насилство.

                                 
                                       9-ти јули 2014 год. Јавна дебата х.Гранд Плаза, Скопје

09-10 септември  х.  Макпетрол,  Маврово прва  стратешка  работилница  за  Платформа  за
родова  еднаквост. Работилницата  имаше  за  цел  да  ги  анализира  и  дискутира  тековните
проекти  и  активности,  контекстот  и  релвантните  истражувања,  мисијата  и  визијата  на
платформата,  организациската  структура  (поставеност,  функсионирање  и  начин  на
одлучување),  односот на платформата со други граѓански организации и политички пратии,
како и односот со релевантните државни институции. Работилницата беше во организација на
НВО Реактор од Скопје.
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  Работилница на Платформата за родова еднаквост х. Макпетрол Маврово, 9-10 септември 2014 год.

 17.09.2014 год. Инфо центар на ЕУ, Скопје присуство на презентација на резултатите од
регионалното истражување „Проценка на потребите: Трговија со луѓе во Западен Балкан” кое
се спроведе низ неколку фази (интервјуа, веб-прашалник, работилница, анализа на документи)
во изминатите 12 месеци.  Резултатите  од истражувањето беа објавени во публикација  која
беше дистрибуирана за време на презентацијата.

      
                                              Конференција Инфо центар на ЕУ, Скопје 17, септември 2014 год. 

06.11.2014  Конференција  на тема „Конвецијата на Совет  на  Европа за спречување и
борба против насилството врз жени и домашно насилство  - Чекори кон ратификација“.
Хотел Порта, Скопје. Oсновна цел на конференцијата беше отварање на дебата за чекорите
кои треба да се превземат за ратификација и имплементацијата на Конвенцијата на Советот на
Европа  за  спречување  и  борба  против  насилството  врз  жената  и  домашното  насилство
(Истанбулска Конвенција).  Конференцијата имаше за цел да придонесе кон согледување на
потребата од ратификација на Истанбулската Конвенција, обврските на државите органи кои
произлегуваат од Истанбулската конвенција за заштита на жените и децата од насилство, како
и предизвиците со кои истите се соочуваат за нејзина имплементација.
На  конференцијата  свои  излагања  покрај  извршната  директорка  на  Хелсиншкиот  Комитет,
Уранија Пировска и извршната директорка на Мрежата Елена Димушевска која говореше за
Улогата на невладиниот сектор во Ратификацијата на Истанбулската конвенција свое излагање
имаа,  јавната обвинителка Ленче Ристевска на тема „Заштита на жртвите  на насилство во
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кривична  постапка“,  професорката  Николина  Кениг  од  Филозофски  факултет  на  тема
„Истражувања  за  родово  базираното  насилство  во  Р.М - проблеми  и  предизвици“,
професорката  Стојанка  Мирчева  на  тема:  „Позитивна  обврска  на  државата  во  заштита  на
жените од насилство – осврт на фемицид“, професорот Богданчо Гогов на тема „ Улогата на
полицијата  во  заштита  на  жените  од  насилство  (Истанбулската  конвенција  и  моментална
состојба“, професорката Александра Деаноска - Трендафилова од Правен Факултет при УКИМ,
на тема „Истанбулската конвенција и заштита на децата од насилство“.  

 
                                 Конференција, х.Порта, Скопје 06.11.2014 год.

07.11.2014  год.  Локална  самоуправа,  Битола  - Работна  средба  за мапирање  на
партиципативните процеси на родовото буџетирање во рамки на локалната самоуправа. Целта
на  оваа  средба  беше  да  се  види  застапеноста на  родовата  еднаквост и  прибирање  на
информации од  експерти  за  формирање на модули со  аспект  на родовото  буџетирање во
општините. На  работната  средба  учествуваа  претставници  од  граѓански  организации  и
независен  експерт  Мемед  Мемети.  Настанот  се  организира  од  страна  на  Локалната
самоуправа со поддршка на UN Women.
                   
16.12.2014 год.  Локална  самоуправа,  Битола  - Интервјуа  од  страна  на  експерти  со
претставници на граѓанските организации од Битола со цел прибирање на податоци за родова
анализа во врска со Програмата за уредување на градежното земјиште на општина Битола.

Работна средба Локална самоуправа 16.12.2014 год.
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12.11.2014 год. х. Арка , Скопје  – Тркалезна маса на тема:  „Начелото на неказнување на
жртвите на трговија со луѓе во меѓународното и домашното законодавство" . На тркалезната
маса учество зедоа членовите на Нациналната комисија  за  борба против  трговија  со луѓе,
претставници  од  јавното  обвинителство  во  Скопје  и  повеќе  судии  од  неколку  судови  во
Македонија, претставници од граничната полиција и претставници од невладиниот сектор. На
тркалезната маса беше презентирано спроведеното истражување за неказнување на жртвите
на  трговија  солуѓе  од  страна  на  претседателот  на  Отворена  порта  Јасмина  Димишковска
Рајковска,  исто така свое излагање имаше и Санде Китанов заменик национален координатор
на Нациналната комисија за борба против трговија со луѓе.

Тркалезна маса х. Арка,Скопје 16.11.2014 год.   

25-28  ноември,  2014  година,  Златибор  Р.Србија  – Регионална  конфернција .  На
завршната  регионална  конференција  и  евалуационен  состанок  за  млади  жени  како
бранители  на  човековите  права  организирана  од  Kvinna till Kvinna (жена  за  жена),
присуствуваа  претставнички  од  НВО  од  Балканските  земји,  односно  од  Македонија,
Србија, Косово, Ц.Гора, Албанија и Босна и Херцеговина.
Конференцијата  се  покажа  како  одлична  можност  да  се  разгледаат  и  споредаат
искуствата во однос на имплементацијата на Резолуцијата 1325 на Советот за безбедност
на ОН за жените,  мирот и безбедноста во сите држави од Балканот.  Исто така,  беше
дискутирано и за напредокот на жените во однос на нивната застапеност на сите нивоа на
одлучување  од  сите  аспекти  на  мировните  процеси,  вклучувајќи  и  превенција  на
конфликти.

         
                                      25-28 Ноември 2014 година, Златибор, Р.Србија
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05.12.2014 година  Хотел Стоун Бриџ, Скопје,  - Национална конференција за проактивна и
координирана  борба  против  трговија  со  луѓе  со  фокус  на  трудовата  експлоатација.
Конференцијата беше организирана во рамки на проектот „Крени го гласот против трговијата со
луѓе” (Raise your voice against human trafficking) финансиран од ЕУ во рамките на Националната
програма за привремена поддршка и градење на институционални капацитети,  IPA 2009 во
соработка со Националната комисија за борба против трговија со луѓе и Министерството за
труд и социјална политика. 
На конференцијата беа промовирани и индикаторите за идентификација  на жртви на трговија
со  луѓе  за  што  беше и  дистрибуиран  и мал прирачник. На конференцијата  присуствуваше
Министерот за внатрешни работи,  Министерот за труд и социјална политика,  Националниот
координатор за борба против трговија  со луѓе,  Националниот известувач,  интернационални
организации, претставници од државни институции кои што работат на сузбивање на трговија
со луѓе и претставници од  невладиниот сектор.

 
                      5, декември 2014 год. Национлна конференција х.Стоун Бриџ, Скопје
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Јакнење на капацитетот на СЕМПЕР

Изминатата 2014 год. членови на СЕМПЕР беа вклучени во повеќе обуки наменети а
јакнење на капацитетот на СЕМПЕР меѓу кои се и следните:

10-13 април 2014 год. во Врњачка бања, Србија. Учество на регионалниот тренинг за видео
активизам  беше  дел  од  проектот:  „Активни  девојки  за  еднакво  општество"  организиран  од
Здружението на жени "Сандглас" (Песочен часовник) во соработка со Алтернативниот женски
центар и со поддршка од Квина Тил Квина (Kvinna Till Kvinna). Учесниците беа од Балканскиот
регион (Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина). Овој проект
имаше  за  цел  да  изгради  капацитети  на  млади  жени  од  Балканскиот  регион  со  цел  да
придонесе во движењето на жените и да ја  подобри поврзаноста помеѓу младите жени од
балканскиот  регион.  Здружението  на  жени  "Сандглас"  (Песочен  часовник)  од  Крушевац  е
феминистичка невладина организација која работи на женските права и се залага за родова
еднаквост во сите сфери на животот, јавниот, приватниот и економскиот.

   
                   Обука - Видео активизам х.Соларис,  Врњачка бања 10-13 април 2014 год.

22-25 април, х. Кратис, Кратово  Учество на  на обука за унапредување на стандардите за
човекови права и насоки за сексуалните и репродуктивните права (СРП) на национално ниво.
Обуката беше во организација  на канцеларијата на Високиот комесар на ООН за човекови
права  (ОХЦХР)  од Женева,  во  соработка  со Канцеларијата  на Постојаниот  координатор  на
ООН,) за граѓански организации од земјавата.  Фокусот беше ставен на зајакнато разбирање на
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сексуалните  репродуктивни  права  и  подобрени  вештини  и  мониторинг  и  застапување  за
сексуалните  репродуктивни  права  и  користење  на  механизмите  за  човекови  права  на
ООН.Предавачите на обуката беа  од ОХЦХР и од европскиот оддел на меѓународната НВО
Центар за репродуктивни права.

   
                  Обука за сексуално и репродуктивно здравје 22-25,април х.Кратис,Кратово

9 - 13 Јули х. Алпина, Маврово  една претставничка од Семпер беше присутна на обука за
обучувачи за родово базирано насилство. Обуката беше во рамките на проектот „Зајкнување
на капацитетите на граѓанските организации обезбедувачи на услуги за жртви од насилство”,
кој  го  реализира  Националната  мрежата  за  семејно  насилство  со  поддршка  на  UN
WOMEN.Сите учеснички после обуката добија сертификати за тренери од областа на родово
базираното насилство. 

 
                                  9 -13 јули 2014 год. Обука за обучувачи за родово базирано насилство

29.09.2014 – 02.10.2014 х. Водно, Скопје, работилница за застапување на Платформа за
родова  еднаквост. На  работилницата учествуваа  21 учесник  од  14  организации  кога  и  беа
прецизирани  начините  на  дејствување,  темите  кои  ќе  се  обработуваат,  начините  на
одлучување  во  рамки  на  платформата,  како  и  визуелниот  идентитет  на  „Платформата  за
родова еднаквост“. Учесниците работеа во групи во зависност од нејзиниот фокус и задачи, беа
подготвени  насоки и планови за идно дејствување.
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                           Работилница за застапување 29.09.2014-02.10.2014 год. х.Водно, Скопје

21
_________________________________________________________________________

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



        Во рамките на проектите кои СЕМПЕР ги реализираше во 2014 годин беа испечатени
следните публикации:

       Како дел од проектот „Ропството е забрането сите човечки суштетва се еднакви”
испечетени беа флаери и подготвени беџеви и привезоци со истата порака.

                 Лифлет од проектот: „Ропството е забрането сите човечки суштетва се еднакви”

Во рамките на проектот „ Вклучи се во превенцијата сите човечки суштетва се еднакви”
беше подготвен прирачник  за врсничка едукација „Трговија со луѓе“ и лифлети кои беа
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П У Б Л И К А Ц И И



дистрибуирани во сите основни училишта од општините Битола, Могила, Новаци и Демир
Хисар.

    
Лифлет и прирачник од проектот: „ Вклучи се во превенцијата сите човечки суштетва се

еднакви
Во рамките на проектот „Тишината не носи промена” беа испечатени 1000 лифлети кои беа
дистрибуирани на ученици од основните училишта во Битола, Бистрица и Кукуречани.

               
      
                                              Лифлет:  „Тишината не носи промена”
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24
_________________________________________________________________________

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

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД

01.01.2014 год.- 31.12.2014 год.

ПРИХОДИ:   

А) Приходи од камати                             916,00 ден. 

Б) Приходи од донации                    2.093.374,00 ден.
В) Приходи од чланарини                       241.600,00 ден.
Г) Пренесен вишок од минатата година                       288.747,00 ден.
Д) Приходи од дадени услуги во земјата                           8.352,00 ден.

  

Вкупни приходи:                    2.632.989,00 ден.

ТРОШОЦИ:   

1 Потрошен помошен материјал                           6.790,00 ден.

2
Канцалариски материјал и 
семинарски материјал                       214.716,00 ден.

3 Поштенски услуги                              765,00 ден.
4 Телефонски услуги                           8.644,00 ден.
5 Трошоци за интернет                           2.086,00 ден.
6 Графички услуги за печатење                       127.500,00 ден.
7 Услуги за тековно одржување                           2.144,00 ден.

8
Трошоци за реклама, промоција и 
пропаганда                       166.192,00 ден.

9 Такси и превоз услуги                         36.850,00 ден.

10
Трошоци за репрезентација-кафе и 
сл. за у;есници                       171.831,00 ден.

11 Административни такси                           2.100,00 ден.

12
Даноци за лична исплата по 
договори на дело                       140.549,00 ден.

13 Трошоци за интелектуални услуги                       307.250,00 ден.
14 Трошоци договори на дело                    1.265.609,00 ден.

15
Трошоци за сместување и престој 
на учесници                         96.800,00 ден.

16 Банкарски услуги                         10.490,00 ден.

Вкупни трошоци:             2.560.316,00 ден. 

Битола 14.01.2014 година 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА 

на 31.12.2014 год.

Средства   

          520.754,00 ден. 



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. Организација за безбедност и соработка во Европа ОБСЕ

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