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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН И З В Е Ш Т А Ј
За реализација на Програма на oпштина Ѓорче Петров во областа
на еднаквите можности на жените и мажите за 2020 година

Скопје, Март 2021 година
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ВОВЕД

Извештајот за активностите на комисијата за еднакви можности е изготвен во
насока да даде целосна слика за активностите на Комисијата за еднакви можности
за 2020 год .
Со овој извештај се опфатени планираните и потрошените
Комисијта за еднакви можности ги има релизирано во 2020 год.

сретства кои

1.Извештај за состојбата на еднаквите можности во единиците на
локалната самоуправа за 2020 год
Општина Ѓорче Петров во периодот од 2020 год ги оствари следниве резултати
во однос на предвидените цели :
Во насока на зајакнување на институционалните капацитети за унапредување
на еднаквите можности на жените и мажите, зголемени се знаењата и вештините на
комисијата за еднакви можности , координаторот и дел од претставниците на
општинската администрација за родова еднаквост преку обука за родовите односи
од УН Вомен преку проектот за ,,промовирање на родово одговорно буџетирање,, како
и активности по Стретегија на ЗЕЛС за Локална самоуправа и проектот,, Зајакнување
на општинските капацитети за политики за родова еднаквост родово одговорно
буџетрирање .
Остварена е взаемана соработка со ОПСЕ и се работеше на проектот
,,Зајакнување на општинските совети,, каде беа организирани обуки за советниците.
Од УН Вомен се релизираа онлајн обуки за координаторот за еднакви
можнпости на тема ; климатските промени како и за Ковид 19.
Работилница за интерсекторската група се одржа во хотел ,, Солун на тема ;
намалување на родовиот јаз создаден за време на кризата со ковид 19.
Одржан е виртуелен работен состанок на тематските групи за родова еднаквост
и односи меѓу заедниците во Општина Ѓорче Петров од ЗЕЛС (претседател и
координатор).
Се одржа виртуелен состанок од МТСП на тема Кампања за семејно насилство,
( претседател и координатор).
Од ЗЕЛС е организирана работилница за координаторите на тема;
Истанбулската конференција - предизвици и можности на локално ниво.
За време на Ковид 19 организирана е хуманитарна акција за социјално
загрозени лица во соработка со повеќе фирми на територија на Општина Ѓорче
Петров, дадени се 50 пакети со храна и хигиенски сретства на социјално загрозени
лица.
За време на Ковид 19 ангажирани се волонтери за помош на старите лица при
набавка на лекови и прехранбени продукти во соработка со Црвен крст. Помогнато е
над 100 социјално загрозени лица.
Во рамки на проктот ,, Промоција на родово одговорни политики и буџети: кон
транспарентно, инклузивно и одговорно управување во Република Северна
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Македонија,, организирана е работилница за планирање на мерки за намалување на
родовиот јаз создаден за време на кризата со Ковид 19 во Општина Ѓорче Петров .
Координаторот учествуваше на вебинар Форум за социјален дијалог за
прилагодување на локалните социјални услуги за ранливите групи .
Потпишан е меморандум за соработка со Црвен крст на Република Северна
Македонија .

2.Податоци за предвидени и релизирани сретства поединечно за
Комисијата за еднакви можности
Од планираните 25,000,00 ден. предвидени во Програмата на Општина Ѓорче
Петров за 2020 година за потребите на Комисијата за еднакви можности на жените и
мажите оваа година се потрошени 1.938,00 ден патни трошоци за семенар за
претседателот на КЕМ . Направен е ребаланс на буџетот и сретствата се намалени на
50,000 ден.
Активности кои беа превземени без финансиска импликација се следните:
1. Проект на УН Вомен за родово одговорно будџетирање- работилници и
активности на комисијата.
2. Активности на ЗЕЛС со локална самоуправа –(Стратегија на Зелс за родова
еднаквост) преку работилници .
3. Активности со работна група на КЕМ и Комисија за родова еднаквост и обучувач
од УН Вомен.
4. Активности по Стратегија за родова еднаквост за 2017-2022год за зајакнување
на институционалните механизми за родовите прашања во Општина Ѓорче
Петров.

Вкупно планирано :50.000,00 ден
Вкупно потршени : 1.938,00 ден.
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Активности кои се планирани а не се релизирани поради Ковид 19 се: Дводневни
работилници
Активност која не е планирана во програмата е ; семинар
Извештајот за реализација на Програмата во областа на еднаквите можности на
жените и мажите на општина Ѓорче за 2020 година за период од 01.01.-30.12.2020
година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до советот на
општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.
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