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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Подобрување на степенот на родова еднаквост во приоритетни тематски области
Специфична стратешка цел 2.2: Подигната јавна свест, изменета законска регулатива и зајакнати капацитети на
професионалци кои работат со жени жртви на насилство и родово-базирано насилство
Резултат

Индикатор на ниво на
резултат

Активности

Одговорна
организациона
единица

Временс
ка рамка

Извор на
финансир
ање

Националната
легислатива е
усогласена со
одредбите на
Истанбулската
Конвенција

- Усвоен акциски план за
имплементација на
Истанбулската конвенција со
развиен механизам за
мониторинг и евалуација

-Имплементацијата на
Акцискиот план за
Истанбулската Конвенција со
вклучени механизми за негово
следење и известување
-Учество на работни средби и
консултации за промени на
законските регулативи поради
нивно усогласување со
препораките на Истанбулската
Конвенција
-Учество во јавни дебати за
презентација на наодите од
анализата на законите за кои
е потребно усогласување со
препораките на Истанбулската
Конвенција
Учество во континуирани
обуки за сите професионални
работници во рамки на
релевантните државни
институции

Претставници од
МОН во Работна
група за
имплементација
на
Истанбулската
конвенција

Континуи
рано во
текот на
2019
година

Не е
апликатив
но

МОН –
одделение за
управување со
човечки ресурси,
координатор и
заменик
координатор за
еднакви
можности
БРО

Континуи
рано во
текот на
2019
година

МТСП
Донации

-Изменување и дополнување
на закони со цел нивно
усогласување согласно
препораките на
Истанбулската Конвенција

Зајакнати капацитети на
професионални
структури во
институции за
постапување во случаи
на насилство врз жени

80% професионални
работници ( даватели на
услуги) од државни
институции и граѓански
сектор, обучени за
препознавање на различни
форми на насилства врз
жените до 2020 година

Специфична стратешка цел 2.4.: Област- Образование
Резултат
Индикатор на ниво на
Активности
резултат
Унапредени родово
сензитивни закони и
политики во
образованиот процес

- најмалку 3 закони и подзаконски акти од областа на
образованието кои содржат
анти-дискриминаторски
клаузули со сите основи
- најмалку 50% на воспитнообразовани установи кои
имаат развиено интерни
политики за родова еднаквост
и недискриминација,

Организирање на јавни
дебати и консултации со
разни чинители за
можностите за внесување на
анти-дискриминаторски
клаузули со сите основи на
дискриминација (вклучително
род, родов идентитет,
сексуална ориентација) во
Законот за основното
образование, Законот за
средното образование,
Законот за учебници за
основно и средно
образование и Законот за
високото образование

Методологија за вреднување
и изработка на учебници
- Концепција за изработка на
учебници
Развивање на протоколи за
постапување во случаите на
родово засновано насилство,

Одговорна
организациона
единица
Работни групи
за изменување и
дополнување на
закони, Правен
сектор

Временс
ка рамка

Педагошка
служба
БРО

2019

Континуи
рано во
текот на
2019
година

Извор на
финансир
ање
МОН

вознемирување и силеџиство
во детските градинки,
училишта, вклучително и
насилство врз основа на род,
сексуална ориентација и
родов идентитет
- Ревизија на програмите за
советување на родители и
ученици во основно и средно
образование за процедури за
постапување во случаите на
родово засновано насилство,
вознемирување и силеџиство
вклучително и насилство врз
основ на род, сексуална
ориентација и родов
идентитет.
Развивање на прирачници за
родова еднаквост за
психолозите во основно и
средно образование за
советувањето и
насочувањето за избор на
професија и кариера кај
учениците
Зајакнати наставно
образовните содржини
и учебници од аспект
на родовата еднаквост

- Започнат процес на
ревидирање на наставните
програми, учебници и
планови со цел истите да се
родово-сензитивни и да не
содржат дискриминација по
кој бил основ, вклучително и
по основ на род, сексуална

Анализа на наставни
планови, програми и
учебници од родов аспект
- Изработка на Новата
концепција за граѓанско
образование во Република
Македонија, за новата
наставна програма за

Одговорни:
МОН,
БРО (работна
група) и
Педагошка
служба
Соработници:
МТСП

Континуи
рано во
текот на
2019
година

Буџет на
МТСП
Буџет на
МОН

ориентација и родов
идентитет

предметот Граѓанско
образование за учебната
2018/2019 година
Изготвување на Брошура за
Граѓанско образование за VIII
одделение со обработени
содржини од наставната
програма наменета за сите
ученици од VIII одделение.
Пилотирање на предлог
моделите за воведување на
ССО во неколку основни и
средни училишта

Сеопфатно Сексуално
Образование

- Започнат процес за
развивање на системски
модел за вклучување на
сеопфатно сексуално
орбазование во образовниот
процес

Унапредена
достапноста до
образование за
девојчињата

- До крајот на 2020 година
90% од девојчињата се
вклучени во образовниот
процес

- Поддршка за изработка на
скратена наставна програма
за инклузија на децата што се
надвор од
училиштата во
образовниот систем и нејзино
пилотирање;

- Усвоена политика и
програми за родово
сензитивна инфраструктура
во основно и средно
образование

- Креирање протокол за
размена на податоци што ќе
овозможи
ефикасно
споделување на податоците
за децата на училишна
возраст
помеѓу
сите
релевантни институции на
локално и државно ниво;
- Обезбедување соодветно
прилагодена
поддршка/стипендии
и
целодневен
престој
во
училиште за децата кои се

ГО
ЦСОО

Одговорни:
МОН
РГ ССО
Соработници:
БРО
ГО
МЗ
МТСП
МФ
Одговорни:
МОН
МЦГО
ДФП
МОН
БРО
МТСП
Соработници:
ЕЛС
ЗЕЛС

Континуи
рано во
текот на
2019
година

МОН
Донации

2019

МЦГО/ДФ
П

надвор од училиште, а кои се
целна група во овој проектот
„Инклузија на децата што се
надвор од
училиштата во
образовниот систем“;
- Обезбедување грантови за
интеркултурно образование
во основните училишта за
поефективно справување со
дискриминацијата
кон
социјално ранливите групи;

Подигната јавна свест
за родово зановано
силеџиство и
насилство во
училиштата

Унапредена
достапноста до
физичка активност на
часот по физичко
образование за
девојчињата

- број на спроведени
промотивни и едукативни
настани и материјали кои
имаат пораки за подигање на
свеста за родово зановано
силеџиство и насилство во
училиштата
-вклученост на девојчињата и
момчињата подеднакво во
активности на часовите по
физичко образовние
-имплементиран план за
вклучување на поголем број
на девојчиња на часот по
физичко образование

- Обезбедување насоки за
родителите за запишување и
задржување на нивните деца
во училиште.
Организирање на национална
кампања против родово
засновано вознемирување и
силеџиство во училиштата

Анализа на моменталната
ситуција со мал проецент на
девојчиња вклучени по часот
за физичко образовние
Препораки до училиштата за
вклучување на поголем број
на девојчиња на часот по
физичко образование

Одговорни:
МОН
Соработници:
МТСП
ГО

2019

МОН
МТСП
Донации

Одговорни:
МОН
Соработници:
ЕЛС, ГО

Континуи
рано во
текот на
2019
година

МОН
ЕЛС

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ
МТСП
МФ
ЗЕМЖМ
ГО
ААВМУ
МОН
МЗ
БРО
ЦСОО
РБН
ОП
СРЗ
ССО
МЦГО
МзР
ДФП
ЕЛС
ЗЕЛС

Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Закон за еднакви можности меѓу жените и мажите
Граѓански оргнизации
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Министерство за образование и наука
Министерство за здравство
Биро за развој на образованието
Центар за стручно образование и обука
Родово базирано насилство
Оперативен план
Сексуално и репродуктивно здравје
Сеопфатно сексуално образование
Младински центар за граѓанско образование
Меморандум за рзбирање
Детска фондација Песталоци
Единици на локална самоуправа
Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република
Македонија
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