
 

 

ЗАВРШЕН НАСТАН НА ПРОЕКТОТ “РОДОВА РАМНОПРАВНОСТ ВО 
РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ“ 

 

Во петок, 11 јануари 2013 год, во 10:30, во ЕУ инфоцентарот, се 
одржи завршна конференција на проектот “Родова рамноправност во 
руралните средини“. 

На настанот присуствуваа: 

НЕ г-дин Аиво Орав, Шеф на Делегацијата на ЕУ 

Г-ѓа Елена Грозданова, Државен советник за родова еднаквост, 
Министерство за труд и социјална политика 

Г-дин Хазби Идризи, Градоначалник на Општина Боговиње 

Г-дин Енвер Пајазити, Градоначалник на Општина Брвеница 

Г-дин Енвер Кадрија, Градоначалник на Општина Врапчипште 

Г-дин Фатмир Изаири, Градоначалник на Општина Желино 

Г-ца Санела Шкријељ, Координатор на Здружението за локален 
рурален развој ги презентираше препораките за поквалитетно 
спроведување на Законот за родова еднаквост на општинско ниво. 

Родовата еднаквост е една од приоритетите на ЕУ и што е најважно овие 
концепти се составен дел на сите програми кои што се промовирани и 
поддржани од ЕУ. 

Цел на проектот “Родова рамноправност во руралните средини“ беше да 
промовира политики, механизми и вредности кои што треба да 
обезбедат еднакви можности за жените и мажите да можат да ги 
исполнат своите лични приоритети и да се вклучат активно во развојот 
на нивните рурални средини. 

Основна цел на овој проект беше да обезбеди функционален, социјално 
праведен развој и да ги подобри условите за постигнување на родова 
рамноправност во руралните средини преку институализација на 
родовиот меинстриминг во процесот на креирање на политики на 
локално ниво. 



Проектот беше спроведен во четири општини во полошкиот регион: 
Боговиње, Брвеница, Врапчиште и Желино, во периодот јануари- 
декември 2012, со буџет над 70, 000 ЕУР.  

Проектните активности резултираа со: 

o Зајакнат капацитет за ефективно спроведување на 
концетите за родова рамноправност на локалните 
институции, комисии за еднакви можности и невладини 
организации од вклучените општини 

o Зголемена и подобрена соработка на темата родова 
еднаквост помеѓу сите чинители на ниво на општини 

o Креирани и усвоени Локални акцијски планови за 
редова рамноправност 

o Подигната јавна свест 

 


