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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 и  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.

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:



Здружението за еднакви можности СЕМПЕР и изминатата 2016 година  беше  исполнета со
бројни активности .

Во текот на 2016 година  повеќе од активности се насочени кон превенцијата од трговијата со
луѓе и семејното насилство.

Членовите на СЕМПЕР во текот на 2016 година учествуваа на многубројни обуки, семинари,
конференции  во  земјата  и  странство  и  реализираа  повеќе  активности  со  други  граѓански
оргаизации.

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 како и изминатите години 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  2016 година. 

Д-р сци Ѕала Бојкоска -  претседателка на СЕМПЕР
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1. Учество на конференции, работилници, семинари и дебати во организација на НВО и
други организации.

2. Одбележување  на  „16  меѓународни  денови  активизам  против  насилството  врз
жените”
Период на реализација: 25 - 10, Декември 2016 год.
Реализатор: Семпер

3. Одбележување на „Неделата за борба против трговија со луѓе "

       Период на реализација: 02 - 9, Декември 2016 год.
       Реализатор: Семпер 

4. Јакнење на капацитетот на СЕМПЕР
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Список на реализирани активности во 2016 година:

Учество на конференции, работилници, семинари и дебати
 во 2016 година



       
 

    На 29.01.2016 година претставник на Здружението за еднакви можности Семпер од Битола
присуствуваше на  Конференцијата  Партиципативно  креирање  политики  и  подготовка  на
програма за работа на Владата. Оваа конференција беше организирана од страна на Институт
за демократија Социетас цивилис - Скопје.  На оваа конференција се дискутираше на тема три
генерални теми: 1. Борба против корупцијата,  2. Деполитизација на јавните институции и 3.
Избори  и  кампања,.  Активно  учество  во  дискусијата  во  однос  на  третата  тема  даде
претаставникот на СЕМПЕР, со краток осврт на проблемот на говорот на омраза во кампањата
и недоволната регулираност на интернет просторот за време на кампањата. 
Во  вториот  дел  на  конференцијата  беше  презентиран  Краток  документ  за  јавна  политика,
Календарот за јавни политики и базата на податоци за стручњаци за демократија и владеење
на правото.

     
 Конференција Партиципативно креирање политики и подготовка на програма за работа на Влада 
                                      х. Холидеј Ин, Скопје 

16.02.2016 ГЕМ Клуб-Скопје,  присуство на работилница „Координиран придонес на женските
граѓанските  организации  во  подготовката  на  ЕУ  извештајот  за  напредок  на  Република
Македонија”. Организатор  на  работилницата  беше  Националната  мрежа  за  борба  против
семејно  насилство  и  насилство  врз жената,  а  учество  зедоа  невладини  организации  од
Р.Македонија  кои  се  членки  на  мрежата. Работните  сесии  се  однесуваа  на  важноста  на
релевантните ЕУ структури и процесот на лобирање и застапување која беше презентирана од
Санела Шкриељ, подготовка на ЕУ прогрес извештајот, временска рамка, активности и влезни
точки  за  влијание  презентирана од претставничката  на ЕУ делегација  Ирена Иванова  како
програмски менаџер за граѓанско општество  и работната сесија за план за координација и
обезбедување  на  информации  за  прогрес  извештајот,  релевантни  институции  и  лица  за
контакт, која беше презентирана од Елена Димушевска како претседателка на Мрежата.  
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                                               Работилница ГЕМ Скопје, 16.02.2016 год. 

   19  февруари  2016  год. Младински  културен  центар  (МКЦ), Битола  присуство  на
работилницата  „Проценка на капацитетите на различни чинители на локално ниво во борба
против  дискриминација  и  промоција  на  еднаквоста“.Работилницата  беше  организирана  од
Асоцијацијата на демократска иницијатива (АДИ) од Гостивар,  во партнерство со Центар за
ромска  заедница  (ДРОМ)  од  Куманово  и  Асоцијација  Иницијатива  за  социјална  примена
(ИнСок), во рамките на проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“. Учество на
работилницата  зедоа  претставници  од  невладиниот  сектор,  претставници  од   ЈУ
Меѓуопштински  центар  за  социјална  работа  Битола  и  претставничка  од  канцеларијата  на
Народен  правобранител  во  Битола. Дискусиите  беа  од  областа  на  соработката  меѓу
надлежните  институции  за  заштита  од  дискриминација  и  граѓанските  организации,  нивните
капацитети и пристапот до сервисите на државата според ранливи групи и области во кои се
појавува дискриминација.

 
                                                     Фокус група, МКЦ Битола 19.02.2016 год.

16.02,2016 год. Локална самоуправа, Битола. Присуство на работилница во организација на
Македонското женско лоби на која се направи презентација на Резолуцијата на Генералното
Собрание на Обединетите нации 1325, мир и сигурност и локалната самоуправа. Целта беше
да се идентификуваат активности кои можат да се спроведат во однос на Резолуцијата на
локално ниво.  
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                                        Работилница 16.02.2016 год. Локална самоуправа Битола

25-26.02.2016  год.  х.  Александар  Палас,  Скопје.  Присуство  на  работилница  на  тема
„  Основни  човекови  права“  во  организација  на  TACSO  во  Македонија.  На  работилницата
присуствува НВО организации од Р.М кои работат во областа на човековите права и на истата
беа презентирани меѓународни документи  од областа на човековите права, детските права,
дискриминацијата и разбирањето и толернцијата кон ЛГБТ заедницата од страна на експерт за
човекови права г-ѓа Жанета Поповска.

 
          Работилница „Основни човекови права“ х.Александар Палас, Скопје 25-26 февруари 2016 год.

09.03.2016  год.  х.  Милениум,  Битола.  Присуство  на  тркалезна  маса  за  промоција  на
Стратегијата за родова еднаквост на Општина Битола - Општина Битола без дискриминација.
Настанот беше во организација на Комисијата за еднакви можности и  UN WOMEN.  Учесници
беа повеќе  здруженија  на граѓани,  и  претставници од Локалната  самоуправа   од Битола  и
Штип. 

6
_________________________________________________________________________

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



 
                              Промоција на Стратегијата за родова рамноправност х.Милениум 09.03.2016 год. 

15.03.2016 год. Локална самоуправа, Битола. Присуство на работен состанок на Комисијата
за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Битола, со цел презентација
на реализираните проекти во 2015 година од невладините организации кои беа финансиски
поддржани од Општина Битола. СЕМПЕР го презентира реализираниот проект и изготвениот
извештај за состојбата на уличните деца во Општина Битола.

 
                         Работен состанок на Комисијата за еднакви можности 15.03.2016 год. 

23.03.3016 год. х. Капри, Битола Здружението за еднакви можности „СЕМПЕР“ - Битола, со
свој претсавник беше  учесник на финалната Конференција во рамките на проектот „Економско
јакнење на жени во 2 Општини“. Целта на конференцијата беше промовирање на целокупниот
проект, споделување на информации, постигнати резултати, искуства и заклучоци добиени од
сите фази на имплементирање на истиот. Организатор беше Женската граѓанска иницијатива
АНТИКО и  на  Конференцијата  присуствува  претставниците  на  единиците  на  локалната
самоуправа  Битола  и  Кичево,  локални  граѓански  организации  кои  работат  на  родовите
прашања,  човековите  права,  локалниот  економски  развој  како  и  други  засегнати  страни  -
претставници од Агенцијата за вработување на Р.М и невработените жени. На конференцијата
беа доделени и сертификати на преттавниците од НВО кои присуствува на обуките во рамките
на проектот.
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                                                   Конференција х.Капри Битола 23.03.2016 год.

   06.04.2016  год. Американско  катче  Битола,  учество  на  претставник  од  СЕМПЕР  на
презентација на тема:  „Човекови права / Трговија со луѓе“. Настанот беше во организација на
Амбасадата на САД во Македонија заедно со Американското Катче Битола. На настанот своја
презентацијата  имаа г-ѓата  Лаура  Бурнс  и  г-динот  Адриан  Исмаили  ,  претставници  од
Политичниот оддел на Амбасадата на САД во Македонија.Особен придонес за темата трговија
со луѓе даде и д-р Ѕала Бојкоска, претседателката на СЕМПЕР.

 
         Презентација „Човекови права / Трговија со луѓе Американско катче Битола 06.04.2016 год.

23-24.03.2016 х. Александар Палас, Скопје  присуство на Конференција  „Отворено владино
партнерство – дијалог со граѓанските организации за Националниот акциски план 2016-2018“.
Конференцијата беше во организација на ТАКСО канцеларија Скопје и МЦМС. Целта беше на
оваа конференција од сите учесници да се дадат предлози за следни приоритетни активности
во новиот Национален акциски план, кој треба да биде подготвен до јуни 2016 од. 
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               Конференција „Отворено владино партнерство“ х.Александар Палас 23-24.03.2016 год.  

27.05.2016год. во  х.  Премиер центар,  Битола, присуство на промоцијата на публикацијата
„Методологија за распределба на средства за здруженија и фондации од општинските буџети“
која  што  ги  содржи резултатите  од  претходно  спроведените  работилници,  чија  цел  има да
послужи како понатамошна алатка за застапување во вклучените општини, но и како пример за
останатите. 

, 
27.05.2016год. во хотел Премиер центар - Битола, присуство на промоцијата на публикација

30.05.2016год. во х. Порта, Скопје, Присуство на презентација на водичот на терминологијата
за родово базирано насилство за новинари и медиумски работници како последна активност од
проектот „Насилството врз жените и медиумите“ чија цел е унапредување на соработката на
граѓанските  организации и медиумите  во  насока на подигнување на свеста кај  пошироката
јавност за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од
насилство врз жени и домашно насилство. 
На работилницата присутни беа членови на Националната мрежа против насилство врз жените
и семејно насилство, членови на родовата платформа, новинари и членови на ГО.
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30.05.2016год. во Хотел Порта - Скопје,Презентацијата на водичот во терминологијата за родово 
                                                        базирано насилство

11.07.2016 год. х.Арка, Присуство на работилница за изготвување на Национална стратегија и
НАП  за  борба  против  трговија  со  луѓе  и  илегална  миграција  во  Р.Македонија  (2017-2020).
Работилницата беше во организација на Националната комисија за борба против трговија со
луѓе и Меѓународната организација за миграции (ИОМ) Скопје.

х.Арка, Скопје, работилница за подготовка на НС и НАП

06.10.2016 год.  СОУ „Таки Даскало“ , Битола  СЕМПЕР оргнизираше „Работилница на тема
„Родот и родовата рамноправност“со ученици од 2-ра, 3-та и 4-та година. Работилницата беше
реализирана во организација на Фондацијата Елена Лука. 

          
                                        Работилница СОУ „Таки Даскало“ Битола, 06.10.2016

10
_________________________________________________________________________

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



26-28.09.2016  год.  х.  Манастир  Берово.  Присуство  на  работилница  за  изготвување  на
Национална стратегија и национален акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална
миграција (2017-2020). Работилницата беше во организација на Националната комисија против
трговија со луѓе и илегална миграција со поддршка на ОБСЕ и ИОМ.

  

   
       

19.10.2016  год. хотел Порта,  Скопје.  Присуство на  промоцијата на Анализата  „Пристап на
жените до правда“ во организација на Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во
соработка со Македонското здружение на млади правници. Анализата е изготвена со поддршка
од  Цивика Мобилитас во  рамки  на  истоимениот  проект  и  истата  претставува  резултат  од
истражувањето што се однесува на согледувањата на бариерите кои го попречуваат пристапот
на жените до правда со посебн акцент на жените жртви на родово базирано насилство.

                           
                                      19.10.2016 год. 19.10.2016 Хотел Порта, Скопје
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27.10.2016 Хотел Порта,  
Скопје
Здружението за еднакви 
можности „СЕМПЕР“ од 
Битола, присутни на 5тото 
годишно сообрание на 
Националната мрежа 
против насилство врз жени
и семејно насилство каде 
што беа презентирани 
наративниот и 
финансискиот извештај за 
работата на самата мрежа 
за 2015година. Исто така 
беше 
презентирана програмата 
за работа на Националната
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мрежа 2017-2018год, но 
беше и дискутирано
за престојната кампања 
„16 дена активизам“
27.10 2016 год. хотел Порта присуство на Шесто годишно собрание на Националната мрежа 
за боррба против насилството врз жените и семејното насилството. 

19.10.2016 Хотел Порта, 
Скопје
Здружението за еднакви 
можности „СЕМПЕР“ од 
Битола, присутни на 
промоцијата на „Анализа за
пристап на жените до 
правда“.
Анализата е подготвена во 
рамки на проектот 
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



„Пристап на жените до 
правда“ во партнерство на 
Здружението за еднакви 
можности „Еднаков 
пристап“ и Македонското 
Здружение на млади 
правници и претставува 
резултат на 
истражувањето што се 
однесува на согледување 
на бариерите 
кои го попречуваат 
пристапот на жените до 
правда со посебен акцент 
на жените жртви на родово
засновано насилство.
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27.10.2016 Хотел Порта,  
Скопје
Здружението за еднакви 
можности „СЕМПЕР“ од 
Битола, присутни на 5тото 
годишно сообрание на 
Националната мрежа 
против насилство врз жени
и семејно насилство каде 
што беа презентирани 
наративниот и 
финансискиот извештај за 
работата на самата мрежа 
за 2015година. Исто така 
беше 
презентирана програмата 
за работа на Националната
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



мрежа 2017-2018год, но 
беше и дискутирано
за престојната кампања 
„16 дена активизам“.

19.10.2016 Хотел Порта, 
Скопје
Здружението за еднакви 
можности „СЕМПЕР“ од 
Битола, присутни на 
промоцијата на „Анализа за
пристап на жените до 
правда“.
Анализата е подготвена во 
рамки на проектот 
„Пристап на жените до 
правда“ во партнерство на 
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Здружението за еднакви 
можности „Еднаков 
пристап“ и Македонското 
Здружение на млади 
правници и претставува 
резултат на 
истражувањето што се 
однесува на согледување 
на бариерите 
кои го попречуваат 
пристапот на жените до 
правда со посебен акцент 
на жените жртви на родово
засновано насилство.
27.10.2016 Хотел Порта,  
Скопје
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



Здружението за еднакви 
можности „СЕМПЕР“ од 
Битола, присутни на 5тото 
годишно сообрание на 
Националната мрежа 
против насилство врз жени
и семејно насилство каде 
што беа презентирани 
наративниот и 
финансискиот извештај за 
работата на самата мрежа 
за 2015година. Исто така 
беше 
презентирана програмата 
за работа на Националната
мрежа 2017-2018год, но 
беше и дискутирано
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за престојната кампања 
„16 дена активизам“.
27.10.2016 Хотел Порта,  
Скопје
Здружението за еднакви 
можности „СЕМПЕР“ од 
Битола, присутни на 5тото 
годишно сообрание на 
Националната мрежа 
против насилство врз жени
и семејно насилство каде 
што беа презентирани 
наративниот и 
финансискиот извештај за 
работата на самата мрежа 
за 2015година. Исто така 
беше 
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



презентирана програмата 
за работа на Националната
мрежа 2017-2018год, но 
беше и дискутирано
за престојната кампања 
„16 дена активизам“
27.10.2016 год. х.Порта Скопје, Присуство на 6-то годишно собрание на Националната
мрежа против насилство врз жените и семејното насилство каде беше презентиран годишниот
извештај за 2015 год. и програмата за работа за 2017-2018 год. Исто така беше дискутирано и
за престојната кампања „16 денови активизам против насилството врз жените“.

                       
                27.10.2016 год. х.Порта Скопје, Годишно собрание на НМСН

16.11.2016  год.  СОУ  „Таки  Даскало“  Битола, СЕМПЕР  организираше  „Работилница  за
недискриминација“со ученици од 2-ра,3-та и 4-та година. Работилницата беше реализирана со
поддршка на Фондацијата Елена Лука.
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



 
                         16.11.2016 год.СОУ „Таки Даскало“, „Работилница за недискриминација“ 

06.12.2016  год.  х.Порта,  Скопје.  Учество  на  дебата  „Жените  жртви  на  семејно  насилство
потенцијални бездомнички“ во организација на Националната мрежа против насилството врз
жените и семејното насилство, „Паблик“ и „Една Може“. На дебатата беа презентирани наодите
од  истражувањето  „Бездомништво  околу  нас  -  јавно,  скриено,  потенцијално“  направено  од
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „ ПАБЛИК“. На дебатата се дискутираше
и за предизвиците со кои се соочуваат самохраните мајки .

   
      Дебата „Жените жртви на семејно насилство потенцијални бездомнички“ 06.12.2016 год.

20.12.2016 год. х. Широк Сокак, Битола. Присуство на Локална конференција за креирање на
локална  стратегија  за  социјална  инклузија  на  млади  и  жени  во  рамки  на  проектот  на
Македонска активна платформа за социјална инклузија МАПСИ поддржан од ЕУ со средства
од ИПА компонента за човечки ресурси. Целта на конференцијата беше да се соберат  сите
локални  чинители  кои  ќе  креираат  Локална  активна  платформа  за  социјална  инклузија  на
млади и жени во општина Битола. 
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                  х. Широк Сокак, Битола Локална конференција за креирање на локална стратегија 

22.12.2016 год. х. Порта, Скопје. Присуство на презентација на „Извештајот од мониторингот
на спроведувањето на Законот за превенција и заштита од семејно насилство“.
во  организација  на  Националната  мрежа против  насилство  врз  жени и  семејно  насилство.
Целта на оваа анализа беше да даде информација колку досегашната примена на Законот за
превенција, спречување и заштита од семејно насилство успева да ја оствари целта поради
која е донесен, а која произлегува од самиот наслов на законот – превенција и заштита од
семејно насилство. Во анализата е опфатен периодот од самиот почеток на Законот, односно
01.01.2015 до 31.05.2016 год.

  
Презентација на извештајот за семејно насилство 22.12.2016 год. х.Порта
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола



Оваа  година  во  рамки  на  одбележувањето  на  меѓународните  денови  активизам  тимот  на
СЕМПЕР  во  Општина  Битола  реализира  неколку  актинвности  во  Општина  Битола  и  зеде
учество на настани организирани по овој повод од други НВО на национално ниво.
На  25-ти  Ноември  пред  плоштадот  Магнолија  во  Битола  дистрибуираше  и  пропаганден
материјал ( флаери) за пошироката јавност на Битола со цел да се подигни јавната свест за
проблемот  на  семејното  насилство  и  да  се  поттикнат  жртвите  на  семејно  насилство  да
проговорат за истото и побараат заштита на нивното право за живот без наилство.  

На 07.12.2016 год. во СОУ „Таки Даскало“, Битола во соработка и поддршка на Фондацијата
Елена Лука организира  работилница на тема  „Превенција на родово базирано насилство“ со
ученици од 2-ра,3-та и 4-та година. На работилницата се разговараше за формите и видовите
на наисилство врз жените и девојките, како и за содржината и стандардите во Конвенцијата на
Советот  на  Европа  за  спречување  и  борба  против  насилството  врз  жените  и  домашното
насилство. Едукацијата имаше за цел да ги поттикни младите во своите средини да делуваат
во насока на превенција од родово базирано насилство.
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Годишен извештај за работење на Здружението ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ,,СЕМПЕР” - Битола

Одбележување на 16 меѓународни денови против насилството
врз жените



 
                                                  Работилница СОУ Таки Даскало Битола 

 Во текот на 2016 годниа Здружението за еднакви можности СЕМПЕР од Битола реализираше
само превентивни активности и тоа во рамките на одбележувањето на Европскиот ден против
трговијата со луѓе (18.10.2016) и Неделата за борба против трговија со луѓе од 2-9 декември
2016 год.  Превентивните активности беа реализирани со ученици од основните и средните
училишта во Битола.  Беа реализирани неколку  работилници со ученици и претставници од
родителските совети во СОУ „Јосип Броз Тито“, СОУ „ Таки Даскалот“, исто така се реализира и
работилници во ОУ „Даме Груев“ Битола. Вкупно беа едуцирани 120 ученици и во рамките на
одбележувањето на овие настани беше дистрибуиран и едукативен материјал (флаери),  на
учениците и пошироката јавност.   

 Во   текот   на   2016   

годниа   Здружението   за   
24
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Одбележување на Неделата за борба против трговија со луѓе



еднакви   можности   
СЕМПЕР   од   Битола
реализираше само 
превентивни активности и 
тоа во рамките на 
одбележувањето на
Европскиот  ден  против  
трговијата  со  луѓе  
(18.10.2016)   и   Неделата  
за   борба   против
трговија со луѓе од 2-9 
декември 2016 год. 
Превентивните активности 
беа реализирани
со  ученици од основните  и
средните училишта во 
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Битола. Беа реализирани 
неколку
работилници со ученици и 
претставници од 
родителските совети во 
СОУ „Јосип Броз
Тито“, СОУ „ Таки 
Даскалот“, исто така се 
реализира и работилници 
во ОУ „Даме Груев“
Битола. Вкупно беа 
едуцирани 120 ученици. Во
рамките на 
одбележувањето на овие
настани   беше   
дистрибуиран   и   
едукативен   материјал   
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(флаери),   на   учениците   
и
пошироката јавност.
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Јакнење на капацитетот на СЕМПЕР



Во текот на 2016 година тимот на СЕМПЕР присуствуваше на неколку обуки за јакнење на
капацитетот на организацијата меѓу кои се и следните:

09-11 Јуни, 2016год. Хотел Радика, Маврово „СЕМПЕР“ беше дел од тридневната обука за
јакнење  на  капацитетите  на  актерите  на  локално  ниво  за  заштита  од  дискриминација. На
обуката дискутираше за темата дискриминација анализирање на правната рамка на РМ во
однос на правото на заштита од дискриминација, за општите одредби и заштитни механизми,
облици на дискриминација и што регулира Законот за заштита од дискриминација.
Беше презентирана и постапката  и можностите на делување на Комисијата за  Заштита  од
дискриминација. Во текот на обуката се обработија и темите за родот, полот, родова еднаквост
и еднакви можности, поим за сексуална ориентација, родов идентитет, ЛГБТИ и предизвици со
кои тие се соочуваат лицата од ЛГБТ заедницата. Од Коалицијата за сексуални и здравствени
права на маргинализираните заедници беа разработени и студии на случај од горе наведените
теми. Обуката беше во организација на Хера а како обучувачи беа Драшко Костовски и Драгана
Дрндаревска, Жарко  Трајаноски  од Коалицијата  за сексуални  и  здравствени  права  на
маргинализирани заедници и поранешен член на Комисијата за  заштита од  дискриминација
Душко Миновски.

            
                  09-11 Јуни, 2016 год.Хотел Радика, Маврово обука за заштита од дискриминација

 Од  5-6 декември 2016 год. х. Арка, Скопје. Претставник од СЕМПЕР присуствуваше  на
обука  за  родова  еднаквост  за  граѓанските  организации  во  организација  на
Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Обуката имаше за цел да се подигне свеста на учесниците за
расположливите  алатки  за  родовата  интеграција,  ресурси  и  механизми,  зајакнување  на
нивните  вештини  кои  придонесуваат  за  формулирање на родово  чувствителни  програми и
нивните капацитети за родово сензитивно следење и известување.

 Обуката  беше  водена  од  страна  на  меѓународна  и  високо  квалификувана  консултантка  и
тренер, г-ѓа Сања Николин. На обуката учествуваа претставнички од 10 граѓански организации
од Р.Македонија.
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  Обука за родова еднаквост х.Арка Скопје 5-6 декември 2016 год.
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Финансиски преглед

Во  текот  на  2016  година  СЕМПЕР  функционираше  со  самофинансирање,
односно СЕМПЕР не обезбеди средства од грантови.

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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