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I. Вовед 
 
Еднаквоста на сите граѓани во слободите и правата, без оглед на полот, 
расата, бојата на кожата, националното и социјално потекло, 
политичкото и верско убедување, имотната и општествената положба, 
претставува темелна вредност која е загарантирана со Уставот на 
Република Македонија.  Покрај Уставот, родовата рамноправност е 
предвидена и регулирана и во други законски прописи и меѓународни 
договори кои претставуваат составен дел од нашиот правен поредок.  
 
Законот за еднакви можности, донесен во мај 2006 има за цел да ги 
уреди основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви 
можности на жените и мажите, како и надлежностите, задачите и 
обврските на одговорните субјекти за нивно обезбедување. 
Националниот план за акција за родова рамноправност како стратешки 
документ на Владата на Република Македонија за периодот 2007-2012, 
ги дефинира десетте стратешки области на дејствување, активностите, 
индикаторите, како и одговорните институции, актери и чинители за 
воспоставување на родовата рамноправност во различни области.  
 
До 2007, прашањето за родовата рамноправност се третираше во 
Министерството за труд и социјална политика (МТСП) во Секторот труд - 
Одделение за унапредување на рамноправноста помеѓу половите. Со 
донесувањето на Законот за еднакви можности на жените и мажите, во 
МТСП, се формираше посебен Сектор за еднакви можности. Согласно 
со Правилникот за внатрешна организација на МТСП, бр. 04-8406/1 од 
05.08.2008, Секторот1 го сочинуваат две одделенија – Одделение за 
родова рамноправност2 и Одделение за превенција и заштита од 
секаков вид на дискриминација3. Покрај Секторот за еднакви можности 
(Одделението за родова рамноправност) при Министерството за труд и 
социјална политика, институционалниот механизам/родовата 
машинерија кој се грижи за спроведување на политиките го сочинуваат и 
координатори/ки за еднакви можности во рамките на секое 
министерство, комисии за еднакви можности во единиците на локална 
самоуправа и координаторите за еднакви можности на жените и мажите 
во единиците на локалната самоуправа. Дополнително, во Собранието 
на Република Македонија во 2006 формирана е Комисија за еднакви 
можности на мажите и жените која има основна задача да води сметка 
за внесување на родовиот концепт во законската регулатива.  
 
Со цел да се зајакне дел од родовата машинерија на национално ниво, 
односно на координаторите/ките за еднакви можности од пооделните  
министерства, Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Министерството за труд и 
социјална политика, го иницираа проектот: „Градење на капацитет за 

                                            
1 Подетални информации за мандатот на Секторот за еднакви можности, може да се 
најдат на http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/vnatresna.pdf, Член 12, стр.18 и 19 
2 Ибид, стр. 19 и 20 
3 Ибид, стр. 20 и 21 
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вклучување на родовата перспектива во формулирањето на 
политиките“.   
 
Целите на проектот се следни: 

1. Да се подобрат знаењата и вештините на координаторите/ките во 
рамките на министерствата за концептот на родовата еднаквост и 
практичните алатки за родова рамноправност и вклучување на родовата 
перспектива во формулирањето на политиките.   

2. Да се подигне свесноста и да се зајакне соработката како меѓу 
координаторите/ките во рамките на министерствата, така и со Секторот 
за еднакви можности, а во насока на воспоставување поефикасна 
национална родова машинерија. 
 

II. Методологија за остварување на зададените цели  
 
Со цел да се постигнат зададените цели на проектот, беше применета 
соодветна методологија. Имено, за „да се утврди севкупната состојбата 
и да се направи проценка за потребите од обука на ова поле кај 
координаторите/ките во рамките на министерствата заради 
идентификување на конкретни цели“4, беа спроведени вкупно 15 
интервјуа. Од вклупно 13 координатори/ки за еднакви можности, 
спроведени се 12 интервјуа (не е спроведено интервју со 
координаторката за еднакви можности од Министерството за 
надворешни работи заради нејзино заминување, а се уште не беше 
завршена постапката за именување на новo лице за координатор/ка). Со 
Секторот за еднакви можности спроведени се две интервјуа – со 
раководителката на Секторот за еднакви можности и со 
раководителката на Одделението за родова рамноправност. За да се 
утврди состојбата и да се направи проценка, подготвени се два 
прашалника, кои опфаќаат пет области: 
- Профил и функција на координаторот/ката за еднакви можности на 
мажите и жените/интервјуираните од Секторот за еднакви можности 
- Личниот став кон прашањето на родова еднаквост (оваа област не 
беше дел од прашалникот за Секторот за еднакви можности)  
- Воспоставени цели и важност на прашањето за родова еднаквост 
на национално ниво и во рамките на соодветното министерство 
- Алатки за воспоставување родова еднаквост на национално ниво 
и во рамките на соодветното министерство 
- Општа оценка и пречки за постигнување на родовата еднаквост 
 
Наодите/видувањата од спроведените интервјуа со координаторите/ките 
за еднакви можности во рамките на министерствата и Секторот за 
еднакви можности во МТСП се сумирани во  извештај5. Овие наоди 
понатаму послужија за формулирање на програма на две обуки 
предвидени со проектот. Истите се оддржаа од 29-31.10.2008 година, 
односно од 26-28.11.2008 година.  
                                            
4 Проектен документ 
5 Извештај за утврдување на состојбата и направена проценка за потребите од обука 
кај координаторите/ките за еднави можности во рамките на министерствата, Весна 
Јованова  
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III. Клучни наоди од спроведени интервјуа 

 
Од спроведените интервјуа се утврди следнава состојба: 
- Во однос на профил и функција на координаторот/ката за еднакви 
можности на мажите и жените во органите на државната управа 
 
Координаторите се назначени врз основа на член 13, став 3, 4 и 5 од 
Законот за еднакви можности на жените и мажите, во кои е наведено  
дека министерствата се должни да определат службено лице – 
координатор, кој е одговорен за спроведување на должностите во 
надлежност на министерството за воспоставување на еднакви можности 
и е должен еднаш годишно да доставува извештај за работата до 
Министерството за труд и социјална политика. Постапката за нивно 
назначување е следна: на барање на МТСП - Сектор за еднакви 
можности, секое министерство назначува координатор/ка, но при тоа во 
барањето не се специфицира профилот во смисла на работно место, 
познавање и застапување на концептот на родовата еднаквост и 
можноста за влијание за вклучување на родовата перспектива при 
креирањето на соодветните политики во министерствата.  
 
Најголемиот дел од нив се раководители/заменици раководители на 
сектори/одделенија, или советници. Соодветно на тоа, тие се прилично 
оптоварени со секојдневните/основни должности во рамките на нивните 
надлежности.  
 
Покрај високата позиција на овие координатори, вредно е да се 
напомене нивната функција, односно работните задачи и одговорности,   
како и позициите во структурата на соодветното министерство. Според  
Националниот план за акција за родова рамноправност се истакнува 
дека: “координаторите за еднакви можности на мажите и жените се 
државни службеници кои претежно се вработени во сектор за човекови 
права и покрај другите задачи имаат обврска да ги следат активностите 
од аспект на еднаквите можности на жените и мажите и да го 
информираат Секторот за еднакви можности за донесувањето на 
определени предлози и решенија од областа на родовата 
рамноправност.“ Наодите покажуваат дека коодинаторите за еднакви 
можности најчесто се раководители/заменици раководители на 
сектор/одделение за човечки ресурси. Дел од нив доаѓаат и од други 
сектори (финансиско работење, општи и правни работи, јавна и 
внатрешна финансиска контрола и тн.)  
 
Еден од клучните детектирани недостатоци е дека координаторите 
немаат работно портфолио на полето на унапредувањето на родовата 
еднаквост, односно нема опис на надлежности ниту дефинирани 
работни задачи во таа смисла. Оттука, сите координатори се изјаснија 
дека не одвојуваат време за извршување на оваа обврска. 
 
Во однос на нивното назначување/определување за вршење на 
функцијата координатор/ка за еднакви можности на мажите и жените, 
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еден дел од нив знаат дека се назначени пред 1-2 години, голем дел не 
знаат како дошло до назначувањето – односно ниту биле консултирани, 
а дел ниту информирани дека се назначени. Две координаторки воопшто 
не знаат дали се назначени. Во периодот на спроведување на 
интервјуата немаше назначени координатори во Министерство за 
надворешни работи (заради заминување на координаторката во 
странство, но во меѓувреме е назначена нова координаторка) и 
Министерство за информатичко општество каде воопшто нема 
координатор/ка.   
 
Досега ниту еден координатор/ка за еднакви можности нема поднесено 
извештај за работата.  Немањето информации за ваквата обврска, како 
и фактот дека од нив до сега истиот не е побаран , беше најчестото 
образложение за оваа состојба. Во таа смисла, како второ поле за 
подобрување се јавува потребата за дефинирање на насоки за 
подготовка на ваков извештај, што беше истакнато од најголем број 
координатори.    
 
Како една од причините за ваквите состојби, истакната од страна на 
Секторот е фактот дека до скоро истиот не бил доволно екипиран. 
Имено во времето на формирање на Секторот  имало само двајца 
вработени и тројца ангажирани на проект. Нивниот број постепено се 
зголемува и во моментот има 4 вработени како државни службеници, 
тројца ангажирани на проект и двајца вработени со времен договор за 
вработување. Во Секторот сметаат дека зголемувањето на човечките 
ресурси во голема мера влијае на интензивирањето и воспоставувањето 
координација и соработка со механизмите на национално и локално 
ниво. Внатрешната организација и Систематизацијата на работни места6 
во МТСП кои го третираат не треба да се разгледуваат само од аспект 
на квантитетот – бројот на вработени, туку и во однос на  предвидените 
работни должности на вработените кои го третираат ова прашање. 
Работните должности и нивната поделба имаат практични импликации 
во однос на сите прашања започнувајки од планирањето и градењето на 
политики/стратегии, нивно спроведување, како и мониторирање и 
оценка на постигнувањата од истите. Исто така, ова прашање има 
дирекно влијание на соработката, односно координацијата со 
останатите актери кои го сочинуваат механизмот за родова 
рамноправност. Во таа смисла, овој аспект треба да се земе предвид 
при натамошното градење на соработката и координацијата меѓу 
вклучените актери. 
 
Во однос на  перцепцијата и познавањето на концептот за родова 
еднаквост 
 
Знаењата, вештините како и личните ставови на координаторите за 
еднакви можноти кон прашањето на родовата еднаквост, се од 
                                            
6 Подетални информации за систематизацијата на работните места во МТСП, може да 
се најдат на http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/Sistematizacija.pdf, стр. 9 и 10 за 
Државен советник за еднакви можности, и од стр. 56-64 за работни места во Секторот 
за еднакви можности  
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извонредна важност за  процесот на вклучување на родовата 
перспектива во главните текови при креирањето на соодветните 
политики.  
 
Во однос на личната перцепција на концептот за родова еднаквост, 
координаторите се разликуваат во нивото на познавање. Оваа 
различност се движи од прилично базично па се до напредно познавање 
на концептот. Сите координатори сметаат дека родовата еднаквост е 
важно прашање, а голем дел сметаат дека причината за 
нерамноправноста меѓу жените и мажите лежи во патријархалната 
матрица. Но од друга страна, голем број истакнаа дека ова е веќе 
надмината состојба или постои само во определени етнички средини и 
рурални подрачја.  
 
Во таа насока, потребна е концепциска обука за родовиот концепт, со 
цел координаторите да ги зајакнат своите капацитети со нови знаења и 
вештини на знаења.   
 
Во однос на поставените цели и важност на прашањето за родова 
еднаквост на национално ниво и во рамките на соодветното 
министерство 
 
Националниот план за акција за родова рамноправност (НПАРР) 2007-
2012 како владина стратегија со која се утврдува политиката за родова 
рамноправност, дефинира одговорни институции и носители на 
активностите во рамките на секоја од десетте стратешки цели. Сите 
министерства, со исклучок на Министерството за транспот и врски и 
Министерството за информатичко општество (кое не беше воспоставено 
во периодот на подготовка на НПА), се одговорни за спроведувањето на 
соодветните стратешки цели.  
 
Според Секторот за еднакви можности, сите министерства биле 
поканети преку своите координатори за еднакви можности да 
учествуваат во неговата подготовка. Но, само дел од координаторите 
биле директно вклучени во подготовката на НПАРР 2007-2012. 
Најголемиот дел од координаторите не се запознати со овој план, ниту 
пак сметаат дека имаат мандат за спроведување на активностите 
предвидени со НПАРР, а кои се однесуваат на нивното ресорно 
министерство. Во таа смисла, дел од нив го наведуваат Секторот за 
еднакви можности како носител за спроведување за НПАРР. Во таа 
смисла, дел од нив очекуваат инструкции за утврдување на 
приоритетите и активностите кои треба да  се предвидат при 
подготовката на годишните оперативни планови за имплементација на 
НПАРР, иако соодветните министерства се наведени како одговорни 
институции и носители на определени стратешки цели.  
 
Постои потреба од подетално запознавање на координаторите со 
НПАРР, посебно со секоја стратешка цел која соодветствува на дадено 
министерство како и стекнување вештини за детерминирање на 
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приоритетите и вклучување на истите во активностите на релевантните 
носители.  
 
Во однос на спроведувањето на утврдената политика (НПАРР и 
оперативните планови), координаторите се изјаснија дека во нивните 
министерства овие активности не се имплементираат или пак доколку се 
спроведуваат тие намаат такви сознанија. Од друга страна беше 
истакнато дека дел од предвидените активности во НПАРР се 
спроведуваат преку програми/проекти кои не се засноваат врз 
политиката за родова рамноправност, туку врз политики по однос на 
прашања кои се прдемет на работење на соодветните министерства. 
Уште повеќе, координаторите не чувствуваат за обврска при подготовка 
на програми/проекти да се усогласат со НПАРР како стратешки документ 
на Владата на РМ на ова поле. Ваквата состојба може да доведе до 
поставување на поинакви цели, активности и воспоставување на други 
индикатори.  
 
Ова во голема мера покажува дека не постои поврзаност во целиот 
циклус на креирање, имплементација, мониторинг и оценка на 
постигнувањата при дефинирањето и спроведувањето на стратешките 
цели од  НПАРР, во смисла на вклучување и обврска на надлежните 
институции (министерствата и координаторите) во сите споменати фази.  
 
Во однос на спроведувањето на одредбите од Законот за еднакви 
можности на жените и мажите, како што веќе е истакнато, досега не се 
поднесени извештаи за работа на координаторите за еднакви можности 
од министерствата, за разлика од дел од единиците за локална 
самоуправа, каде функционираат комисиите за еднакви можности, кои 
веќе имаат поднесено вакви извештаи. Прашањето на известувањето не 
може да се разгледува изолирано од потребата за активно вклучување 
во процесите на планирање/креирање на политиките/ 
акциските/оперативните планови и нивното спроведување, односно 
степенот на развој на меѓусебната соработка меѓу актерите. Секторот за 
еднакви можности, очекува во иднина оваа состојба да се надмине и со 
подобра координација и комуникација да се воспостави практика на 
редовно информирање.  
 
Истиот Закон, во член 23, предвидува лице определено за водење 
постапка за утврдување нееднаков третман на жените и мажите - 
застапник за еднакви можности на жените и мажите. Во МТСП сеуште не 
е назначен/вработен застапникот, иако Секторот за еднакви можности 
постојано бара и укажува на потребата од негово/нејзино вработување, 
дотолку повеќе што неколку пати поединци веќе се обратиле за 
поведување на постапка. 
 
Во однос на алатките за воспоставување родова еднаквост на 
национално ниво и во рамките на соодветното министерство 
 
За вклучување на родовата перспектива во главните текови, политики и 
практики, потребно е исполнување на повеќе предуслови, односно 
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користење алатки кои ќе придонесат за воспоставување на родовата 
еднаквост како цел.  
 
Со координаторите се разговараше за нивното лично видување за 
неколку алатки (политичка волја, статистички алатки, соработка на 
координаторите, обезбедување обуки, воспоставување методологии и 
процедури за родова рамноправност и нивна оценка и буџет) и во која 
мера тие се применуваат воопшто, како и во рамките на одделните 
министерства.  
 
Во однос на постоењето политичка волја како основен предуслов, сите 
координатори сметаат дека истата постои и се согледува во досега 
преземените чекори на ова поле, како и заради меѓународните обврски 
на Република Македонија, посебно во делот на приближувањето кон 
законодавството на  Европската унија. 

 
НПАРР повикува на:“унапредување на водењето на родово разделените 
статистички податоци во сите области на општественото живеење“. 
Уште повеќе, обврската за прибирање на статистички податоци 
разделени по пол произлегува и од член 20 од Законот за еднакви 
можности на жените и мажите. Секторот за еднакви можности започна 
со прибирање на податоци разделени по пол за вработените во 
министерствата, што воедно претставува прва задача на 
координаторите за еднакви можности. Меѓутоа, од друга страна 
отсуствуваат статистички и аналитички податоци кои треба да послужат 
како основа при креирањето на соодветни политики,  како и податоци за 
проценката на влијанието од спроведените програми.  Посебно е важно 
координаторите да ги зголемат своите знаења за овој аспект, со оглед 
дека најголемиот број сметаат дека сите граѓани имаат исти придобивки 
од спроведувањето на соодветните политики и програми.  
 
Во однос на координаторите и нивната соработка, сите без исклучок 
сметаат дека постои потреба од воспоставување координација и 
соработка, како меѓусебно, така и во однос со Секторот за еднакви 
можности каде го делат истото мислење. 
 
Обуките како метод за јакнење на нивниот капацитет беше поздравен од 
страна на сите  координаторите. Потребно е понатаму да се размисли 
како стекнатото знаење ќе се пренесе и во сопствената средина, 
односно како на систематски начин да се прошири кругот на познавачи и 
застапувачи на родовиот концепт во рамките на секое министерство. 
 
За сега во ниту едно министерство не постојат воспоставени 
методологии и процедури за родова еднаквост и нивна оценка. 
Причината веројатно лежи во процедурите за оценка кои не се 
воспоставени во многу области, а се смета дека доколку се воспостават 
индикатори на краткорочен план, или се добијат статистички податоци 
ќе даде доволно информации за успешноста на приодот. Во голема 
мера, координаторите се изјаснија дека нема потреба од 
воспоставување на посебни методологии и процедури и нивна оценка, 
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притоа наведувајќи дека жените се доволно застапени  и се вклучени во 
сите нивоа, вклучувајќи ги највисоките во структурите на 
министерствата. Но, со оглед дека вклучувањето на родовата 
перспектива значи негово интегрирање на сите нивоа, 
воспоставувањето на вакви системи е неопходно, со цел сите вклучени 
да добиваат релевантни информации за  методите, механизмите и 
алатките за воспоставување на родовата еднаквост. 
 
Располагањето со определен буџет е неопходен пред се за 
имплементација на НПАРР, како и за спроведување на други програми и 
активности за постигнување на родовата рамноправност. За сега, како 
што беше истакнато не се одвоени доволно средства за негова 
имплементација, а најголемиот дел од средствата за имплементација на 
Оперативните годишни планови се обезбедуваат од донатори 
(меѓународни организации и институции). Од друга страна Секторот за 
еднакви можности, прави првични напори за воведување на родовото 
буџетирање, како од аспект на вклучување на родовата перспектива при 
процесот на креирање на буџетите, така и од аспект на  нивна проценка. 
Но, и ова прашање не треба да се посматра како процес кој може да се 
одвива изолирано или паралелно со другите, веќе споменати потреби за 
активно вклучување во процесите на планирање/креирање на 
политиките/ акциските/оперативните планови и нивното спроведување, 
односно степенот на развој на меѓусебната соработка меѓу актерите.  
 
Во однос на општата оценка и пречките за постигнување на 
родовата еднаквост  
 
Во однос на ова прашање, за жал координаторите/ките пречките за 
постигнување на родовата еднаквост ги сведуваат единствено на пречки 
од техничка природа, како што се потребата од подобрување  на 
протокот на информации, дефинирање на надлежностите, како и 
потребата од проактивна улога на Секторот за еднакви можности во 
сите наведени аспекти.  
 

IV. Предлог за градење на капацитетот на координаторите за еднакви 
можности, преку две обуки и постигнати резултати 
 
Врз основа на претходната анализата, се изготвија конкретни 
поединечни предлози за градење на капацитетот на 
координаторите/ките за еднакви можности во министерствата, кои беа 
интегрирани во предлог програма за предвидените две обуки.  Треба да 
се напомне дека во рамките на предлозите се опфатени само оние 
области кои можат да се подобрат преку обуки. 
 
Клучни наоди и препораки 
 
За  секоја наведена област се дадоа следниве наоди и препораки:  
Во однос на  профилот и функција на координаторот/ката за еднакви 
можности на мажите и жените во органите на државната управа 
клучни наоди: 
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- високо позиционирани  државни службеници 
- не постои работно портфолио за надлежностите и работните 

задачи за координаторите за еднакви можности  
- незапознаеност со донесувањето и постоењето на Законот за 

еднакви можности на жените и мажите и обврските кои 
произлегуваат од истиот за координаторите за еднакви можности 
на жените и мажите во органите на државната управа)  

 
препораки : 

- дефинирање на надлежностите и работните задачи за 
координаторите за еднакви можности (вклучително и подготовка на 
годишниот извештај), кое ќе биде составен дел од  работно 
портфолио на овие државни службеници, (опфатено во втората 
обука) 
 
Во однос на перцепцијата и познавањето на концептот за родова 
еднаквост 
клучни наоди: 

- постоење на различно ниво на познавање на концептот на родовата 
рамноправност, кај координаторите за еднакви можности 

 
препораки: 

- зголемување на знаењата за основните концепти на родот и 
развојот, (опфатено во првата обука)  

- зголемување на знаењата за правната рамка во однос на родовата 
рамноправност (домашни  и меѓународни документи), (опфатено  во  
првата обука)  

- запознавање со механизмите за родова рамноправност, (опфатено во  
првата обука) 
 
Во однос на поставените цели и важноста на прашањето  за родова 
еднаквост на национално ниво и во рамките на соодветното 
министерство 
 
клучни наоди: 

- делумна вклученост на координаторите за еднакви можности во 
подготовка на НПАРР 

- делумна запознаеност со Националниот план за акција за родова 
рамноправност (НПАРР) 

- недефинирана улога на координаторите за еднакви можности за 
спроведување на НПАРР во рамките на министерствата 

- неспроведување или незапознаеност за спроведување на 
активностите предвидени со  НПАРР за кои како носители се 
предвидени нивните ресорни министерства   

- преклопување на дел од предвидените активности од НПАРР кои 
определени министерства ги спроведуваат во рамки на други 
политики поврзани со полето на нивно работење  

- нема  одвоен буџет за имплементација  на НПАРР во ниту едно 
министерство 
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- сеуште не е вработен застапник за еднакви можности во рамките на 
Секторот за еднакви можности 
 
препораки: 

- запознавање со политиките за родова рамноправност (опфатено во 
првата обука) 

- начин на комуникација и воспоставување соработка меѓу 
координаторите и Секторот за еднакви можности, (опфатено  во 
втората обука)  

- воспоставување механизми за обезбедување на потполно вклучување 
на координаторите при креирање, имплементација , мониторинг и 
оценка на постигнувањата при дефинирањето и спроведувањето на 
политики за родова рамноправност, (опфатено во  втората обука) 
 

Во однос на алатките за воспоставување родова еднаквост на 
национално ниво и во рамките на соодветното министерство 

клучни наоди: 
- недоволно познавање на алатките за воспоставување родова 

еднаквост и нивна примена 
- недоволно знавање за вклучувањето на родовата перспектива во 

главните текови на општеството (gender mainstreaming),  како 
стратегија 
 
препораки: 

- зголемување на знаењата за  алатките за воспоставување родова 
еднаквост и нивна примена, (опфатено  во првата обука) 

- зголемување на знавањето за аспектите на родовата анализа и 
вклучувањето на родовата перспектива во главните текови на 
општеството (gender mainstreaming) како стратегија, (опфатено во 
првата обука). 
 
Содржина на програмата за предвидените обуки 
 
Врз основа на утврдената состојбата и направената проценка од 
потребите за обука на ова поле, се предложи првата обука да биде 
концепциска со што ќе се зајакнат и надградат постојните знаења и 
вештини за концептот на родовата еднаквост, а втората обука да биде 
посветена на детерминирање на практични алатки/модели за 
поефикасно функционирање на координаторите за еднакви можности во 
сегашната состојба. 
 
Во таа смисла првата обука ги вклучи следниве аспекти: основните 
концепти на родот и развојот, правната рамка во однос на родовата 
рамноправност (домашни и меѓународни документи),  механизмите за 
родова рамноправност, запознавање со политики за родова 
рамноправност, алатки за воспоставување родова еднаквост и нивна 
примена, аспектите на родовата анализа и вклучувањето на 
родовата перспектива во главните текови на општеството (gender 
mainstreaming), како стратегија . 
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Втората обука, надградувајќи се на првата, се фокусира на практичните 
потреби на координаторите за нивно подобрено извршување на 
функцијата координатор/ка за еднакви можности на жените и мажите. Во 
таа смисла, оваа обука опфати: дефинирање на надлежностите и 
работните задачи за координаторите за еднакви можности, 
вклучително и подготовка на годишни извештаи, начин на 
комуникација и воспоставување соработка меѓу координаторите  со 
Секторот за еднакви можности, воспоставување механизми за 
обезбедување на потполно вклучување на координаторите при 
креирање, имплементација, мониторинг и оценка на постигнувањата 
при дефинирањето и спроведувањето на политики за родова 
рамноправност. 
 
Постигнати резултати со обуките  
 
Двете обуки кои имаа за цел да ги подобрат знаењата и вештините на 
координаторите/ките во рамките на министерствата за концептот на 
родовата еднаквост, практичните алатки за родова рамноправност,  
вклучувањето на родовата перспектива во формулирањето на 
политиките и зајакнувањето на соработката меѓу координаторите/ките во 
рамките на министерствата и со Секторот за еднакви можности,  
предизвикаа позитивен ефект кај учесничките. Уште повеќе, голем дел 
од координаторките за еднакви можности во министерствата, покажаа 
висока мотивираност и посветеност кон прашањето, како и проактивност 
и подготвеност за поголема вклученост на полето на родовата 
еднаквост.  
 
Во однос на севкупната оценка и поставените цели од првата обука, 
односно усвојувањето на знаењата, може да се каже дека нивото на 
теоретско познавање на концептот сега е на повисоко ниво, но она што 
се уште е потребно, да се надградува со усвојување на алатките за 
родова анализа и  вклучувањето на родовата перспектива во главните 
текови на општеството (gender mainstreaming), како стратешки приод, а 
не цел по себе.  
 
Во однос на втората обука, која имаше за цел да излезе во пресрет на 
практичните потреби на координаторките за нивно подобрено 
извршување на функцијата, координаторките дадоа конкретни предлози 
во однос на нивните надлежности и меѓусебната координација, кои се 
состојат во следново: 
 
Во однос на мандатот/описот на надлежности: 
 
Надлежности на координаторите за еднакви можности на жените и 
мажите во ресорните министерства 
 

- Прибирање на податоци за состојбата со родовата рамноправност во 
министерството и доставување на податоците до Секторот за еднакви 
можности 
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- Учество во креирањето на политиките и стратешките документи на 
ресорното министерство 

- Учество во креирањето, имплементацијата, следењето, известувањето и 
оценката на НПАРР и оперативните планови за имплементација на 
НПАРР на годишно ниво 

- Подготовка на годишен извештај до Секторот за еднакви можности 
- Промовирање на родовата рамноправност и подигање на свеста кај 

вработените во министерствата и формирање работни тимови за 
конкретни прашања 

- Континуирано градење и јакнење на капацитетите на координаторите во 
министерствата 

- Следење на ЕУ Директивите од областа на еднаквите можности и 
давање иницијативи за нивно транспонирање во домашното 
законодавство 

- Следење на мегународните конвенции и договори кои Република 
Македонија ги има ратификувано и потпишано и изработка на извештаи 
за нивната имплементација 

- Меѓуминистерска, меѓусекторска и соработка со невладиниот сектор 
 Во однос на меѓусебната координација, беше побарана проактивна 
улога од страна на Секторот за еднакви можности, што претставува 
составен дел на препораките дадени подолу. 
 
V. Завршни согледувања и препораки за понатамошни активности 
 
Постоењето на родовата машинерија само по себе не е доволно за да 
гарантира успешна имплементација на политики кои се родово 
чувствителни. Покрај покажаната волја, потребни се и ресурси за 
понатамошно градење на капацитеите на оние кои треба да бидат  
вклучени во сите фази на креирање, имплементација, мониторинг и 
оценка на постигнувањата при дефинирањето и спроведувањето на 
политики за родова рамноправност. Ова пак, бара отвореност и 
соработка меѓу воспоставените механизми за родова рамноправност 
(хоризонтално така и вертикално), како и соработка со граѓанските 
организации. Партиципативните процеси и градењето на партнерски 
односи во голема мера ќе придонесат кон остварувањето на зацртаните 
цели.  
 
Иако од целокупната анализа и досега преземените активности се 
детектираат бројни области кои бараат подобрување, овие препораки се 
однесуваат исклучиво на подобрувањето на функционирањето на 
родовиот механизам на национално ниво, со цел да се зајакне нивниот 
капацитет за вклучување на родовата перспектива во формулирањето и 
анализата на политиките.  
 
Проектот Градење на капацитет за вклучување на родовата 
перспектива во формулирањето  на политиките имаше две цели: 

1. Да се подобрат знаењата и вештините на координаторите/ките во 
рамките на министерствата за концептот на родовата еднаквост и 
практичните алатки за родова рамноправност и вклучување на родовата 
перспектива во формулирањето на политиките.   
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Во однос на оваа поставена цел, за понатамошен развој на знаењата и 
вештините на коодинаторките, дадена е една препорака - препораката 1. 
Истата произлегува од потребата за надградување на веќе стекнатите 
знаења, а во насока на извршување на зададените цели на родовата 
машинерија на национално ниво. 
   

2. Да се подигне свесноста и да се зајакне соработката како меѓу 
координаторите/ките во рамките на министерствата, така и со Секторот 
за еднакви можности, а во насока на воспоставување поефикасна 
национална родова машинерија. 
 
Во однос на оваа поставена цел, дадени се три препораки, препораките 
2, 3 и 4. Истите произлегуваат од предлогот за надлежностите на 
координаторите/ките и потребата од подобрување на меѓусебната 
координација. 
 
Препораки за понатамошни активности 
1. Секторот за еднакви можности и координаторите/ките треба да 

подготват план за градење на капацитетите, со утврдена динамика и 
соодветно на потребите како на самиот Сектор, така и на 
координаторите/ките за еднакви можности на жените и мажите. Овој 
план задолжително треба да ги опфати следниве области: родова 
анализа, вклучувањето на родовата перспектива во главните текови 
на општеството (gender mainstreaming) и родовото буџетирање. Ова 
со цел да овозможи  сериозно учество во креирањето на политиките 
и стратешките документи на ресорните министерства, како и анализи 
на соодветните политики и програми од родов аспект.  

 
2. Секторот за еднакви можности заедно со координаторите/ките да ја 

операционализира меѓусебната координација. Ова треба да вклучи: 
2.1. доработка и официјализирање на мандатот/надлежностите 

на координаторите/ките за еднакви можности на жените и 
мажите. 

2.2. дефинирање на меѓусебните односи, вклучувајќи ги и 
соработниците на координаторите/ките во рамките на 
министерствата (кои за сега неофицијално ги 
претставуваат/менуваат/извршуваат определени 
задолженија во име на  определените службени лица – 
координатори)  

2.3. вклучување на другите државни институции и органи важни 
за вклучувањето на родовата перспектива во сите политики, 
програми и практики, со акцент на оние кои веќе имаат 
дефинирана улога во имплементацијата на НПАРР. 

2.4. воспоставување на механизми и подготовка на план за 
редовна координација и комуникација меѓу 
координаторите/ките и Секторот за еднакви можности, кои 
треба да имаат за цел споделување на информациите и 
поддршка во работењето. 
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2.5. изнаоѓање на комуникациски канали за запознавање на 
поширокото опкружување со надлежностите на 
координаторот за еднакви можности на жените и мажите, на 
сите нивоа - меѓусекторски, меѓуминистерски и пошироката 
јавност.  

 
3. Активно вклучување на координаторите/ките во дефинирањето на 

приоритетите и активностите кои треба се предвидат при 
подготовката на годишните оперативни планови за имплементација 
на НПАРР, особено во оние делови каде  соодветните министерства 
се наведени како одговорни институции и носители на определени 
стратешки цели. 

 
4. Секторот за еднакви можности треба да изнајде механизам кој ќе 

гарантира поголема траспарентност и инклузивност во креирањето 
на политиките кои се однесуваат на родовата еднаквост. Во таа 
смисла, Секторот за еднакви можности треба да ги вклучува 
експертите од областа на родовите прашања, граѓанските 
организации, како и претставници на Владата и институциите на 
системот како и релевантни меѓународни организации и институции, 
при решавањето на значајни прашања од оваа област. 

 
Поддршката на ОБСЕ во насока на реализација на овие препораки ќе биде 
од извонредна важност во насока на реализација на веќе започнатиот 
процес на јакнење на родовата машинерија на национално ниво, што во 
иднина треба да резултира со изграден механизам кој ќе биде двигател во 
реализацијата на зацртаните цели, како и поставувањето на нови практики  
за постигнување на родовата еднаквост. 
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