
 
 

 

 

Програма на ОЖ на НСДП 

 

 
1.Јакнење на политичката моќ на жената 

Организацијата на жените на НСДП е интересовен облик на организирање на 

членките од НСДП со приоритетна цел: јакнење на политичката моќ на жената 

во партијата а преку неа и во  институциите во државата , промовирање на 

родовата еднаквост помеѓу половите, обезбедувајки на тој начин рамноправно 

учество на жената во креирањето на политиката , носењето на одлуки и 

водењето на државата.  

 

Активности:  

 

- ОЖ на НСДП ќе изготви предлог план за еднакви можности  во кој се 

определуваат методите и мерките за унапредување на еднаквото учество 

на  мажите и жените,во телата на партијата, на кандидатските листи за 

избори во единиците на локалната самоуправа, Собранието и за избор на 

Председател на Р. Македонија, кој го предлага до Централниот Одбор на 

НСДП на усвојување. 

- Организирање на трибини и тркалезни маси на теми од 

Социјалдемократијата 

- Обуки на жени за учество во кампањи 

- Семинари на тема родова еднавост 

- Обука на жени предложени на кандидатски листи 

- Курсеви за јавни настапи и говорништво 

-  

 

Реализација: Председателство на ОЖ на НСДП, Канцаларија за 

едукација,ООЖ на НСДП 

 

2.Соработка со други организации 

ОЖ на НСДП ќе оствари соработка со невладини организации, организации на 

жените на други политички партии , надлежни институции и меѓународни 

женски организации со цел промовирање на организацијата,размена на идеи 

,учество во меѓународни проекти, вмрежување и лобирање за остварување на 

родова еднаквост 

 

 

 

 



Активности: 

- Членство во Македонското женско лоби 

- Членство во СОЖМ 

- Членство во асоцијативни меѓународни женски организации 

- Прифаќање на меѓународни Декларации кои се однесуваат на женските 

права и имплементирање на истите 

Реализација : Председателство на ОЖ на НСДП 

 

3.Јакнење на економската моќ на жената 

Јакнењето на економската моќ на женате е од исклучителна важност во овој 

транзиционен период.Девијациите во општеството кои ја уништуваат на 

основната негова клетка семејството во кое треба да се подигне и воспита нова 

генерација, се предизвикани токму од зголемната сиромаштија . Во такви 

услови економската положбата на многу жени е исклучително тешка. Нејзиниот 

труд во домакинството не е  валоризиран, а се повеќе жени се први на удар при 

отпуштање од работа особено онаа група над 40 години,од кои голем број се 

стечајни работнички.Сеуште за жал во многу приватни фирми жените потешко 

добиваат работа. За таа цел ОЖ на НСДП во наредниот период превземе 

соодветни  активности кои ќе помогнат за јакнење на економската моќ на 

жената 

Активности : 

Организирање на курсеви за компјутери, јазици  

- курсеви за преквалификации 

- семинари за преточување на личните афинитети во приватен бизнис 

- семинари за отпочнување и водење на приватен бизнис 

- едукација за изработка на проекти 

- Семинари за бизнис организација 

 

 

Реализација: Канцаларијата за едукација , Канцаларија за изработка и 

реализирање на проекти,ООЖ на НСДП 

 

4.Здравствена заштита на жената 

Што се однесува  на здравствената заштита на жената ОЖ на НСДП како дел од 

една Социјал демократска партија , своите активности ќе ги насочи од една 

страна во борба преку институците на системот за посолидно и поправедно 

здравство загарантирано со Уставот на Р. Македонија, но исто така и кон 

подигање на свеста кај жената посебно за примарната здравствена заштита. За 

цел ќе ги реализира сл.  

Активности: 

- Организирање на трибини и тркалезни маси на најразлични теми од 

областа на примарното здравство 

- Трибини за здрава храна како основ за здраво семејство 

- Семинари за начин на подготовка на здрава храна 

  

Реализација: Канцаларијата за едукација, ООЖ на НСДП 

 

 

 

 



5.Хуманитарни активности 

Значаен дел од своите активности ОЖ на НСДП ќе ги насочи кон хуманитарни 

акции.Жената во суштина е хуман човек. Во нејзиниот ментален склоп е  

заштитата на слабите, незаштитените, децата, изнемоштените лица, 

сиромашните кои се оставени на маргините на општеството.  

 

Ативности: 

 

- добротворни акции за донирање на храна и облека 

- лицитации на уметнички дела со хуманитарна цел 

- крводарителски акции 

- акции за собирање на финансиски средства за болни и изнемоштени лица 

- донирање на медицински помагала 

- посета и грижа на лица со посебни потреби  

 

Реализација: Канцаларија за хуманитарни активности, ООЖ на НСДП 

 

6. Развој на еколошката свест 

 Земјата сме ја позајмиле од идните генерации и затоа мораме да им ја вратиме 

во исправна состојба.Човекот се повеќе се заборава во својата моќ, уништувајки 

се пред себе, честопати несваќајки   дека на тој начин ја уништува иднината на 

своите деца. Природата не проштева и затоа ние мораме да имаме повеќе слух 

за неа и за нејзините потреби за доброто на сите нас.Жената е создавач на 

животот и таа може да одигра огромна улога во подигањето на еколошката 

свест, поготово кај младите. 

 

Активности: 

 

- Организирање на еколошки акции 

- Соработка со еколошки друштва 

- Организирање на трибини на теми посветени на екологијата 

 

Реализација: Канцаларија за едукација, ООЖ на НСДП 

 

7.Заштита на правата на жената од работниот однос 

Моменталната состојба во државата  со големиот процент на невработеност 

води до честа појава на експлоатација на жената на работното место, поготово 

,злоупотреба на жената во текстилата индустрија. Затоа од исклучително 

значење е едуцирање на жените за своите права. 

 

Активности: 

 

- Соработка со Синдикалните организации 

- Поведување на иницијативи до Пратеничката група  на НСДП за 

амандмански решенија кои се однесуваат на заштита на правата на 

жената работничка  

- Организирање на семинари,курсеви и обуки за заштита на правата 

од работниот однос 

 

 



Реализација: Председателство на ОЖ на НСДП ,канцаларија за едукација 

                      канцаларија за проекти, ООЖ на НСДП  

                       

 

 

8. Право на здраво семејство 

Семејството како столб на општеството  е важно да се одржи како компактна и 

здрава средина во која се гради  подмладокот . За жал лошата економска 

состојба , на мажот а посебно на жената е честа причина за распаѓање и 

девијантни појави во семејството и рушење на детските права.  

 

Активности:  

 

- Проекти за заштита на децата од семејно насилство 

- подигнување на свеста проти пороците преку едукативни 

активности 

- хуманитарни активности за помош на загрозени семејства 

 

Реализација: Канцаларијата за едукација , Канцаларија за изработка и 

реализирање на проекти, Канцаларија за хуманитарни активности,ООЖ на 

НСДП 

 

 

 

Скопје, 15.09.2007 год.                                                   Председателство на  

                                                                                               ОЖ на НСДП 


