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ИЗВРШНО	РЕЗИМЕНационалната стратегија за родова еднаквост (2013-2020) и Националниотакциски план за нејзино спроведување (2013-2016) (НАП) усвоена во 2013 годинае првиот стратешки документ кој предвидува хоризонтални и секторски насокиза делување за да се обезбеди целосна еднаквост меѓу жените и мажите. Законотза еднакви можности меѓу жените и мажите, ја дава правната основа задонесување на Стратегијата и ја дефинира институционалната структуранадлежна за нејзина имплементација.Овој извштај се надоврзува на независниот Извештај во сенка заимплементацијата на Стратегијата за 2013 година и се обидува да даде независна,сеопфатна и компаративна оценка за напредокот во остварувањето на родоварамноправност. Методологијата е развиена во рамки на проектот Совет за родоваеднаквост, финансиски поддржан од страна на Европската Унија, и за прв патприменета во 2013 година. Анализата тргнува од начелата на Законот за еднаквиможности меѓу жените и мажите и предвидените стратешки цели со Стратегијата,НАП, оператиовниот план за 2013 и оперативниот план за 2014. Споредено со2013, во 2014 година се забележуваат неколку позитивни чекори: за прв пат еодвоен буџет за спроведување на стратегијата во износ од 15,000 евра; зголемен епроцентот на целосно исполнети активности; 21 граѓанска организација,специјализирани на теми од полето на родовата еднаквост ја формирааПлатформата за родова еднаквост1, со што ќе им се овозможи на надлежнитеинституции да градат партнерски однос со единствен субјект. Меѓутоа, и во 2014година се присутни загрижувачки трендови: недостаток од финансиски средства;ограничени капацитети на администрацијата; неусогласеност на стратешките иоперативните документи во предвидените активности на ниво на НАП и ОП;непостоење на методологија за следење на имплементацијата и ограниченоучество на граѓанскиот сектор во донесувањето на одлуки.

1 http://rodovaplatforma.mk/

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД:Година на следење: 2014Број на активности: 81

Степен на исполнување:Целосно: 17 од 81
(21 %)Значително: 6 од 81Делумно: 18 од 81Не е започнато: 40 од 81

Навременост:На време: 27 од 81Пред време: 0 од 81Доцнат: 54 од 81

Опфатеност за 2014:НАП: 70 од 81Оперативен план: 34 од 81Во ОП но не во НАП: 11 од 81

Број на активности со:Значајно или трансформативновлијание: 79 од 81

СУМАРЕН ПРЕГЛЕД:Година на следење: 2013Број на активности: 33

Степен на исполнување:Целосно: 6 од 33
(15 %)Значително: 2 од 33Делумно: 10 од 33Не е започнато: 15 од 33

Навременост:На време: 8 од 33Пред време: 1 од 33Доцнат: 24 од 33

Опфатеност за 2013:НАП: 33 од 33Оперативен план: 8 од 33

Број на активности со:Умерено или потенцијалнотрансформативновлијание: 24 од 33
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Имплементација на активноститеВо табелата подолу се дадени сите активности предвидени за реализација во 2014и тоа со Националниот акциски план и Опeративниот план за 2014 година.Дополнително се вклучени и активностите кои биле предвидени заимплементација во 2013 година, но не започнале да се спроведуваат вопредвидената временска рамка. При тоа, прикажан е степенот на исполнување,потенцијалното влијание, навременост, како и следни чекори кои треба да бидатпреземени во наредната година.
Табела 1. Оценка за напредокот според предвидени активностиКРАТОК НАЗИВ НА АКТИВНОСТА ПОТЕНЦИЈАЛНОВЛИЈАНИЕ СТЕПЕН НАИСПОЛНУВАЊЕ НАВРЕМЕНОСТ СЛЕДНИ ЧЕКОРИ
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1. Развивање и вклучување на модул зародова еднаквост Доцни Продолжување соактивностите2. Програма за вклучување на родоватаперспектива Доцни Понатамошна работа3. Методологија за вградување народовите прашања Навремено Не се потребнипонатамошна активности4. Развивање на листа за проверка(checklist) за Координаторите Навремено Не се потребнипонатамошна активности5. Изменување и дополнување наУпатството за подготовка настратешките планови Доцни Понатамошна работа6. Изменување и дополнување на РИА завклучување на родова перспектива Доцни Понатамошна работа7. Измени и дополнувања на ЗЕМ Навремено Не се потребнипонатамошна активности8. Упатство за годишните извештаи насубјектите Навремено Понатамошна работа9. Упатство за годишниот извештај наМТСП Навремено Понатамошна работа10. Упатство за годишните извештаи закоординаторите Навремено Понатамошна работа11. Седница за разгледување наизвештајот на ВРМ Навремено Континуирана активност12. Преглед на национални имеѓународни обврски Навремено Не се потребнипонатамошна активности13. Развивање на родови индикатори Навремено Не се потребнипонатамошна активности14. Посебни мерки за балансираноучество на централно и локално ниво Доцни Понатамошна работа15. Посебни мерки за балансираноучество во работата на Собранието Доцни Понатамошна работа16. Полугодишни средби на интер-ресорската група Доцни Понатамошна работа17. Надзорна расправа со КЕМ Навремено Континуирана активност18. Посебни мерки во државнаадминистрација Доцни Понатамошна работа19. Редовно водење и објавување народово разделена статистика Доцни Понатамошна работа20. Модул за едукација на судии и јавниобвинители Доцни Понатамошна работа21. Обука за обучувачи во АСЈО Доцни Понатамошна работа22. Кампањи за подигнување на свеста заРБН Доцни Понатамошна работа
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23. Информативни активности вообразовните институции за РБН Доцни Понатамошна работа24. Развивање и спроведување на модулиза обука Доцни Понатамошна работа25. Обука/предавања на универзитетите Доцни Понатамошна работа26. Интервенција во наставните програмиза средно и основно образование Доцни Понатамошна работа27. Упатување и заштита на жртвите натрговија со луѓе Навремено Континуирана активност28. Центар за лица жртви на трговија солуѓе Навремено Континуирана активност29. Програма за ресоцијализација иреинтеграција на жртви на трговија солуѓе/ деца Навремено Не се потребнипонатамошна активности30. Обуки за работа со жртви на трговијасо луѓе Навремено Континуирана активност31. Превенција, подигање на јавна свест Навремено Континуирана активност32. Анализа – родовата еднаквост ипретприемништвото Доцни Понатамошна работа33. Координирање на имплементацијатана постојните политики, мерки исубвенциите Доцни Понатамошна работа34. Пилот обуки за потенцијални ипостојни жени претприемачи Доцни Понатамошна работа35. Претприемачко образование Доцни Понатамошна работа36. Обуки за подготовка на бизнис план Доцни Понатамошна работа37. Обука за студенти за подготовка наапликации за работа Доцни Понатамошна работа38. Обуки за малите и среднитепретпријатија Доцни Понатамошна работа39. Анализа на причините за нискотоучество на жените на пазарот натрудот Навремено Не се потребнипонатамошна активности40. Студија на изводливост за зголеменовклучување на жените на пазарот натрудот Навремено Не се потребнипонатамошна активности41. Зајакнување на мерки за пристап напазарот на трудот за жени одранливите групи Доцни Понатамошна работа42. Механизам за меѓуинституционалнасоработка Доцни Понатамошна работа43. Активности за поттикнување насоработката помеѓу ЕЛС, центрите завработување и родовите механизми Доцни Понатамошна работа44. Родова сензибилизација намеханизмите за имплементација наЗРО, ЗЕМ и ЗССД Навремено Континуирана активност45. Промоција на одредбите од ЗЕМ воприватниот сектор Доцни Понатамошна работа46. Пилотирање на предучилишно родовосензитивно образование Доцни Понатамошна работа47. Анализа на учебници за основнообразование Доцни Понатамошна работа
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48. Пилот содржини за родова еднаквоство предмет граѓанско општество Доцни Понатамошна работа49. Јакнење на капацитети на наставниципо предметот граѓанско општество Доцни Понатамошна работа50. Научни конференции Доцни Понатамошна работа51. Мерки против стереотипизацијата воизборот на факултетскотообразование Доцни Понатамошна работа52. Pодова анализа на научноистражувачката работа Доцни Понатамошна работа53. Критериуми за оценување нанаучните проекти од родоваперспектива Доцни Понатамошна работа54. Нови извештаи-обрасци за користењена здравствените услуги Доцни Понатамошна работа55. Софтверски програми и регистри заследење на заболувањата. Доцни Понатамошна работа56. Едукација на здравственитеработници Доцни Понатамошна работа57. Кампањи за превентивни програми Доцни Понатамошна работа58. Програма за рана детекција намалигни заболувања Доцни Понатамошна работа59. Промоција на потребатата од заштитана репродуктивните и сексуалнитеправа на жената Доцни Понатамошна работа60. Обезбедување на гинеколози во ПЗЗ Доцни Понатамошна работа61. Истражување за сексуалното ирепродуктивното здравје на Ромките Доцни Понатамошна работа62. Вклучување на родовиот концепт возадолжителните обуки за ЗСД/ЦСР Навремено Континуирана активност63. Зајакнување на капацитетите настручните работници во ЗСД/ЦСР Навремено Континуирана активност64. Анализа и вклучување на родовиотконцепт во стручната документацијана ЗСД Навремено Континуирана активност65. Родова анализа на пристап накорисници до социјални услуги Доцни Понатамошна работа66. Јакнење на капацитетите на трудоватаинспекција Навремено Континуирана активност67. Обуки за родова сензибилизација намеханизмите за имплементација наЗРО, ЗЕМ и ЗЗСД Навремено Континуирана активност68. Избор на најдобра реклама Доцни Понатамошна работа69. Јавни дебати за стереотипите ипредрасудите Навремено Континуирана активност70. Регулаторен механизам замониторинг на печатени медиуми Доцни Понатамошна работа71. Кампања за подигнување на јавнатасвест Доцни Понатамошна работа72. Анализа на начинот на прикажувањена жените и мажите Навремено Континуирана активност73. Анализа на родовите прашања вопрограмските концепти Навремено Континуирана активност
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74. Формирање на дата база на
 анализи и истражувања од областа народовата еднаквост
 родово разделени податоци, прекуреактивирање на веб-страната родоварамноправност

Навремено
Понатамошна работа

75. Интерни процедури за ОДУ, ЕЛС зазадолжителна консултација соприватен, граѓански сектор Доцни Понатамошна работа76. Развивање и воведување на маркериза родова еднаквост Доцни Понатамошна работа77. Критериуми за родова еднаквост приоценка на апликации Доцни Понатамошна работа78. Оглас за избор на пилот компании воприватниот сектор Доцни Понатамошна работа79. Правен застапник за еднаквиможности Доцни Понатамошна работа80. Консултативни и координативнисостаноци Доцни Понатамошна работа81. Годишни извештаи за родовазаснована дискриминација Доцни Понатамошна работа
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I.	ПРЕГЛЕД	НА	КОНТЕКСТОТ	

ВоведНационалната стратегија за родова еднаквост (2013-2020) (во понатамошниоттекст Стратегија) е клучниот стратешки документ кој ги предвидуванационалните приоритети за остварување на еднакви можности на жените имажите во период од осум години. Во документот е дадена детална анализа насостојбите и идентификувани се полињата во кои што е потребно делување восогласност со принципите на законитост, јавност, транспарентност, одговорност,отчетност и меѓусекторска соработка. Оттука, предвидени се низа клучнихоризонтални прашања како интегрирање на родовата перспектива во главнитеопштествени текови, водење на родово разделена статистика и развивање нахармонизирани индикатори за мерење на прогресот на родова еднаквост ,унапредување на правната и зајакнување на институционалната рамка за родоваеднаквост, но и интервенции во секторски приоритетни области како што се:здравство, политичкиот и јавен живот, медиуми, економско зајакнување, родовобазирано насилство, образование, меѓународна политика, родово одговорнобуџетирање и мир и безбедност.Донесуваањето на Стратегијата е обврска која произлегува од Законот за еднаквиможности на жените и мажите 2 (ЗЕМ). Овој закон пропишува јасни инедвосмислени обврски за континуирано и систематско интегрирање на родоватаеднаквост во процесите на развивање на политиките на сите нивоа и воразличните области, како и развивање посебни мерки и програми со кои ќе сеублажат последиците од нееднаквоста3.Стратегијата е придружена со Национален акциски план 2013-2016 (НАП) чие штоспроведување на годишно ниво се уредува со посебни oперативни планови (ОП).Во ОП2013 беа предвидени вкупно 10, а во ОП2014, 39 активности. Како и во 2013,така и во 2014 година се јавува неусогласеност помеѓу НАП и ОП, и повторноОП2014 не ги опфаќа сите предвидени активности за таа година со НАП.Дополнително, во 2014 година, ОП предвидува 11 активности кои што не се сепланирани со НАП, и на тој начин го проширува опсегот на делување.
Институционален контекстЗЕМ ја дефинира институционалната рамка за промоција на родовата еднаквост.Собранието се грижи за елиминација на сите форми на дискриминација врзоснова на пол и подобрување на статусот на жените. Тоа е одговорно и заинтегрирање на принципот на еднакви можности во законите и политиките4. Затаа цел, во рамките на Собранието, како постојано тело работи Комисијата заеднакви можности на жените и мажите (КЕМ). Во нејзина надлежност е следењена системот на мерки за отстранување на нееднаквиот третман, како ивградување на родовиот концепт во предлозите на закони и други прописи штоги донесува Собранието5.
2 Член 9, Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)3 Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013, Реактор, 20144 Член 9, Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)5 Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013, Реактор, 2014
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Во 2014 година КЕМ одржала вкупно 9 седници и 4 јавни расправи6. КЕМразгледувала два закони: Предлог законот за изменување и дополнување на ЗЕМи Предлог законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство.Како што е нотирано и во минатогодишниот извештај во сенка, за пофалба еинклузивниот пристап на КЕМ и овозможеното присуство на преставници одграѓанскиот сектор кои активно учествувале во расправите. Меѓутоа, останува изабелешката дека КЕМ ги разгледува само оние закони со изразен родов предзнаки не ја промовира родовата еднаквост како хоризонтално прашање кое треба дабиде вклучено во сите законски и други прописи кои се во делокругот наСобранието. Останува загрижувачката состојба и со работата на Постојанатаанкетна комисија за заштита на човековите права, која и во 2014 година немаоддржано ниту една седница7.Собранието е надлежно за следење на спроведувањето на Стратегијата, и ворамките на ова задолжение еднаш годишно го разгледува годишниот извештај наВладата за преземените активности и постигнатиот напредок. Годишниотизвештај го подготвува МТСП врз основа на извештаите добиени од сите органина државната управа и единици на локалната самоуправа8.Секторот за родова еднаквост при Министерството за труд и социјална политикае одговорен за координација на активностите на државните органи приимплементацијата на Стратегијата. Како дополнително тело се јавува Интер-ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените имажите, формирана во 2012 година и составена од претставници од релевантниминистерства и агенции, како и од претставници на граѓанското општество,бизнис секторот и експерти9. Ова тело вложува максимални напори за даодговори на задачите и е отворено за соработка со граѓанскиот сектор, но и во2014 година останува забелешката за ограниченото учество на граѓанскиотсектор во имплементација на Стратегијата.  Во 2014 не се оддржаниконсултативни и информативни средби со граѓански организации, ниту пакимало широк консултативен форум за разните засегнати страни. Деловникот заработа на групата ниту дава можност за учество и консултации на другизасегнати страни, ниту го прецизира изброт на претставниците кои не доаѓаат оддржавните органи10.ЗЕМ ги обврзува органите на државната управа (ОДУ) и единицита на локалнатасамоуправа (ЕЛС) да назначат координатор и заменик-координатор за еднаквиможности, а ЕЛС се обврзани да формираат и Комисии за еднакви можности.Координаторите се одговорни за подготовка на годишни извештаи за својатаработа кои ги доставуваат до МТСП и ги објавуваат на веб-страниците наинституциите. Меѓутоа, се забележува дека и во 2014 година воспоставенатаинституционална рамка не одговора во целост на задачите, нема доволноактивности и капацитети и не е вистински двигател на систематски промени. Вооваа смисла, проблематична е и улогата на МТСП. И покрај тоа што постоиорганизациска структура која работи на прашањата за родова еднакавост,мандатот на МТСП во суштина е ограничен на областите труд и социјалнаполитика. Оттука, очигледни се континуираните предизвици на Секторот заеднакви можности во спроведувањето на Стратегијата и ЗЕМ. Дополнителенпроблем е и големиот број на институции чие што делување треба да секординира, како и подготвеноста на овие институции да ги остварат задачите
6 Извештај за работата на Собранието на Република Македонија за периодот 01.01 –05.03.2014 година и Извештај за работата на Собранието на Република Македонија запериодот 10.05 – 31.12.2014 година достапни наhttp://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=7D8C56E5D2872B4ABD2447996E2CA9727 Ибид8 Во моментот на пишување Годишниот извештај на Владата за 2014 не беше подготвен.9 http://www.mtsp.gov.mk/inter-resorska-grupa-za-ednakvi-moznosti-na-zenite-i-mazite.nspx10 Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013, Реактор, 2014



10

предвидени со НАП. На пример, ОП2014 воопшто не предвидува активности восекторот образование, иако тоа е еден од клучните сектори каде што е потребноделување за да се разбијат родовите стереотипи и да се промовира родоватаеднаквост од најрана возраст и во сите нивоа на образование.Меѓутоа, важно е да се нотира дека за првпат во 2014 година МТСП одвоисредства во висина од 15.000 евра за имплементација на Стратегијата. Иако овиесредства не се доволни, сепак се индикација за напредок во однос на 2013 година.
МетодологијаИзвештајот во сенка за имплементацијата на Стратегијата за 2014 година евториот по ред извештај кој произлегува од напорите на граѓанскиот сектор дададе независна, сеопфатна и компаративна проценка на напорите на државата инапредокот во остварувањето на родова рамноправност.Методологијата, која во целост е дадена во Анекс I, е развиена во рамки напроектот Совет за родова еднаквост, финансиски поддржан од страна наЕвропската унија, и за прв пат применета во 2013 година. Анализата тргнува одначелата на ЗЕМ и предвидените стратешки цели со Стратегијата, НАП, ОП2013 иОП2014. Податоците беа прибрани преку интервјуа со претставници однадлежните институции и консултација со граѓански организацииспецијализирани за прашања на родова еднаквост.Консултациите со граѓанскиот секторот овозможија формулирање на препоракикои се надеваме овој пат ќе бидат имплементирани во следниот НАП исоодветните оперативни планови. Во таа смисла, важно е да се напомене декапрепораките дадени во извештајот за 2013 година во голема мера се повторуваати во извештајот за 2014.Автори на Извештајот за 2014 година се Искра Андреева и Надица Павловска, анацрт верзијата беше дадена на преглед од страна на тимот на Реактор-Истражување во акција. Дополнително, релевантните институции исто така имааможност да дадат свои коментари и дополнителни информации и даидентификуваат фактички грешки, пред тој да биде објавен.
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II.	ПРОЦЕС:	СПРОВЕДУВАЊЕ	И	СЛЕДЕЊЕ	НА	
СТРАТЕГИЈАТА	И	НАЦИОНАЛНИОТ	АКЦИСКИ	ПЛАНСтратегијата предвидува делување во голем број на сектори и оттукакоординираниот пристап на надлежните институции е клучен за постигнувањетона зацртаните цели и резултати. Меѓутоа, овој процес мора да е транспарентен иинклузивен за сите чинители во општеството, а особено за граѓанскотоопштество и бизнис заедницата.
Koнсултациии за време на спроведувањето на СтратегијатаИзвештајот во сенка за 2013 година го оцени процесот на консултации за времена имплементацијата на Стратегијата за родова еднаквост како ограничен11.Слична е состојбата и во 2014 година, но може да се забележи напредок. Значаенисчекор е потпишувањето на меморандум за соработка меѓу МТСП и Реактор –истражување во акција во април 2014. Во рамките на оваа соработка беаизработени две анализи предвидени со НАП во врска со учеството на жените напазарот на труд. Меѓутоа, кај граѓанскиот сектор се уште постои загриженостадека националниот акцискиот план е преамбициозен за капацитетите наадминистрацијата. Во таа смисла, одвоениот буџет од 15 000 евра е оценет какоограничен, но и подготвеноста на административните службеници се јавува каколимитирачки фактор. Дополнителен проблем е и недостатокот на информации,квалитативни податоци и родово разделена статистика неопходна за сеопфатнаанализа.Сепак, значен чекор е формирањето на Платформата за родова еднаквост12, која запрв пат им овозможува на надлежните институции да препознаат партнер одграѓанското општество кој обединува знаење и искуство и може да даде значаенпридонес во унапредувањето на родовата еднaквост. Платформата обединуваповеќе од 20 организации и експерти/ки со долгогодишно искуство на полето народова еднаквост и потесни секторски специјалности. Целите на платформата сепрецизно дефинирани и се надоврзуваат и надополнуваат со напоритепредвидени со ЗЕМ и Стратегијата:- Усогласена, кохерентна и имплементирана легислатива и политика вофункција на родовата еднаквост.- Обезбедени доволни и соодветно распределени финансиски и други ресурсиза имплементација на законите и политиките.- Функционална, ефективна и ефикасна родова машинерија на национално илокално ниво.- Развиен систем за застапување на родовата еднаквост пред органите нацентрално и локално ниво.- Подигање на свеста во врска со постоечката стигматизација имаргинализација на жените во јавниот дискурс.- Генерирана експертиза во функција на јакнење на внатрешните инадворешните капацитети, за унапредување на родовата еднаквост13.
Следење на спроведувањетоЗначајна забелешка нотирана и со извештајот за 2013 е тоа што не постоиметодологија за следење и известување за применaта на Стратегијата. Овааобврска, која е утврдена со ЗЕМ ниту е елаборирана во Стратегијата ниту пак
11 За повеќе види: Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013,Реактор, 201412 www.rodovaplatforma.mk13 http://rodovaplatforma.mk/wp-content/uploads/2014/12/GEC-Декларација_финална-верзија.pdf
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надлежните институции утврдиле форма за следење на имплементацијата.Минатогодишните искуства покажуваат дека годишните извештаи на ОДУ и ЕЛСне се доволни за мониторинг, бидејќи не ги вклучуваат останатите одговорниинституции и агенции. Овој пропуст несомнено ќе влијае и на следнитепрограмски активности како што е изработката на следниот НАП и ОП.
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III.	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА	НА	АКТИВНОСТИТЕОвој дел од извештајот дава преглед на имплементацијата на активноститепревидени во НАП, кои требало да започнат во текот на 2014 година, но и ониекои требало да започнат во 2013 а во минатогодишниот извештај се забележаникако незапочнати. Извештајот дава преглед на сите активности во НАП, безразлика дали се предвидени со ОП2014, но и ги вклучува активностите кои сепредвидени со ОП2014, а не се вклучени во НАП.Со Стратегијата е предвидено остварување на 3 стратешки цели, и 12 специфичнистратешки цели, од кои 9 се предвидени за остварување во 2014. Имајќи предвиддека 2014 е втора година во која се имплементира Стратегијата, бројот напредвидени активности (од НАП и ОП заедно) е значително поголем од оној за2013 (39 за 2013 и 81 за 2014). Затоа, со цел да се даде подетален приказ застепенот на спроведување на активностите, во извештајот за 2014 се направениминимални корекции во методологијата за оценување на имплементацијатакористена во минатогодишниот извештај во сенка14. Извештајот за 2014 воцелост ја следи структурата на НАП, и дава осврт по стратешки цели (СЦ),специфични стратешки цели (ССЦ), резултати и активности.
● Потенцијално влијание: Имајќи ги предвид искуствата од следењето наимплементацијата на Стратегијата од минатата година, во извештајот за2014 се вклучени следните четири квалитативни индикатори заоценување на предвидените резултати, односно потенцијално влијаниеврз намалување на родовата нееднаквост во општеството: нема, мало,

значајно и трансформативно влијание. Оценката за наведенитеиндикатори се базира на мислењето на авторите и покажува колкупотенцијално трансформативен може да биде предвидениот резултат зародовата еднаквост во државата.
● Степен на исполнување на активностите и предвидената временска рамка

(навременост): овие два индикатора го мерат спроведувањето наактивностите во согласност со предвидената временска рамка, дадена воНАП. За степенот на исполнување се користат четири индикатори: не е
започнато, делумно, значително и целосно исполнето. Во сумарниотпреглед на активности, за мерење на навременоста на имплементирање наактивностите се користат два индикатора: доцни и навремено. Сите ониеактивности кои требало да бидат завршени во 2013 или 2014 година, а коине се целосно исполнети се сметаат за задоцнети.

● Препораки/ следни чекори: овој индикатор е во тесна врска со индикаторот
степен на исполнување и покажува дали и какви мерки треба да сепревземат за предвидената активност да има влијание на остварување назададените резултати. Во таа смисла, некои препораки се идентични наоние дадени во извештајот во сенка за 2013 година. Важно е да се забележидека кога во извештајот е наведена препораката не се потребни
понатамошна активности, тоа значи дека одредена активност, на начинотна кој што е формулирна е целосно исполнета. Меѓутоа, тоа не значи деказа остварување на предвидениот резултат или стратешката цел не сепотребни дополнителни активности кои би биле предвидени вооперативните планови за следните години.

● Вклученост во опреативниот план: при изработката на овој извештај бешеутврдено дека некои од резултатите кои биле предвидени во НАП заспроведување во 2014, не се вклучени во ОП2014. Оттука, овој индикаторслужи за мерење на усогласеноста на двата документа.
14 За повеќе види: Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013,Реактор, 2014
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СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Воспоставување на ефективен и ефикасен систем на
постигнување родова еднаквост преку функционални механизми за
поддршка на национално и локално ниво, хармонизирани индикатори за
мерење на прогрес на родова еднаквост и обезбедена родова разделена
статистикаСпецифична стратешка цел 1.1: Обезбедена системска поддршка за интегрирањена родовите прашања во политиките и финансиските инструменти согласно соЗаконот за еднакви можности на жените и мажитеСЦ 1. ССЦ 1.1. Резултат 1: Зголемени капацитети на администрацијата
Опис: Зголемени капацитети на администрацијатаза вклучување на родовата перспектива воглавните текови.Одговорна институција: ВРМ, МТСП, МИОАПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Развивање ивклучување на модулза родова еднаквост Делумно исполнето2. Програма завклучување народоватаперспектива Не е започнато
Предвидено со оперативен план-2013 Да, делумноПредвидено со оперативен план -2014 Да, делумноПрепораки: Забрзано продолжување со активностите ипрецизирање на активноститеЦелосен текст на предвидените активности1. Развивање и вклучување на модул за родова еднаквост во Постојната програмаза континуирана едукација на администрацијата; 2. Усвојување наспецијализирана програма за вклучување на родовата перспектива во главнитетекови за координаторите за еднакви можности и сектори за стратешкопланирање и буџетирање врз основа на изменети упатства за креирање наполитики и стратешко планирањеСпроведени активности во текот на 2014Развивањето и вклучувањето на едукативен модул за родова еднаквост, иако не епредвидено со ОП2013 и ОП2014 е веќе започнато. Започната е подготовката натендерот за организацијата која би го изработила овој модул и предвидено е вотекот на 2015 модулот да се тестира, а до крајот на 2015 да биде објавен настраницата на МИОА.Ефект од спроведенотоНедостатокот на човечки капацитети е еден од клучните проблеми заспроведување на Стратегијата. Оттука, континуираната обука наадминистрацијата треба да биде ефективна, ефикасна и прилагодена напотребите и капацитетите за учење на административните работници. Во таасмисла, значајно е електронскиот модул да биде пропратен со традиционалниметоди на учење.Предвидената втора активност не е доволно прецизна, и не е јасно за каквапрограма станува збор. Исто така, индикаторите за оваа активност (број наоддржани обуки и број на обучени лица) не соодветствуваат на активноста и неовозможуваат следење на степенот на имплементација. Не е јасно дали оваа
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активност е напуштена поради усвојувањето на Прирачникот за вклучување народовата перспектива во главните текови за координаторите за еднаквиможности во 2013 година.ПрепоракиПотребно е забрзување на спроведувањето на планираните активности за да штопоскоро се обезбедат потребните човечки капацитети за имплементација надругите активности планирани со Стратегијата, НАП и оперативните планови. Вотаа насока се и грижите на граѓанските организации за честата промена нанадлежните координатори, што како пракса мора да се промени за да сепостигнат посакуваните резултати.СЦ 1. ССЦ 1.1. Резултат 2: Воспоставен механизам за вклучување на родоватаеднаквост во стратешки планови
Опис: Воспоставен механизам за вклучување народовата перспектива во стратешкитепланови и годишните програми и следење нанивното спроведувањеОдговорна институција: ВРМ, Генерален секретаријат, МТСП, МИОАОргани на државната управаПотенцијално влијание: ТрансформативноСтепен наисполнување 1. Методологија завградување народовите прашања Целосно исполнето2. Развивање налиста за проверка(checklist) заКоординаторите Целосно исполнето
Предвидено со оперативен план-2013 ДаПредвидено со оперативен план -2014 ДаПрепораки: Продолжување на активноститеЦелосен текст на предвидените активности1. Донесување на Методологија за вградување на родовите прашања востратешките планови и годишните пограми и изготвување на Упатство за нејзинапримена; 2. Развивање на листа за проверка (checklist) за Координаторите заеднакви можности на жените и мажите на национално ниво со цел проценка настепенот на инкорпорираност на родова перспектива во програмите иполитиките.Спроведени активности во текот на 2014НАП предвидува донесување Методологија за вградување на родовите прашањаво стратешките планови и годишните пограми, но во ОП2014 оваа активност езаменета со донесување на Методологија за родово одговорно буџетирање (РОБ).Со примената на РОБ се предвидува процесите на планирање, програмирање ибуџетирање да ја вклучуваат родовата перспектива. Методологијата за РОБ едонесена во 2014 и предвидува подготовка на родово буџетски изјави. Восогласност со оваа методологија Министерството за култура, Министерството заправда и Министерството за информатичко општество и администрацијаподготвиле родово буџетски изјави и направиле родово буџетска анализа нанивните програми, активности преку кои и се тестира методологијата за РОБ. Сепредвидува до 2019 сите министерства да ја тестираат оваа методологија.Во 2013 е изработен прирачник за вклучување на родова перспектива вокреирање на политиките на централно ниво кој во како анекс ја вклучува листата
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за проверка (checklist). Се очекува промоција на прирачникот во текот на 2015, пошто ќе биде објавен на вебстраницата на МТСП.Ефект од спроведенотоНајзначајниот ефект од овие активности е што се развиени индикатори согласнометодологијата за РОБ низ партиципативен процес со учество на различнисектори од трите министерства.ПрепоракиИмајќи предвид дека во моментов се вклучени само 3 министерства, за целоснаимплементација на РОБ е клучен процесот на следење и известување запредвидените индикатори. Оттука, се препорачува продолжување наактивностите и сеопфатен процес на мониторинг во согласност со предвиденатаметодологија.СЦ 1. ССЦ 1.1. Резултат 3: Родово одговорни процеси за креирање на политикиОпис: Процесите на креирање и спроведување наполитики се родово одговорниОдговорна институција: Генерален секретаријат, МИОА, МТСППотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Изменување идополнување наУпатството заподготовка настратешкитепланови
Не е започнато

2. Изменување идополнување на РИАза вклучување народова перспектива Не е започнато
Предвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Изменување и дополнување на Упатството за подготовка на стратешкитепланови со цел инкорпорирање на родовата перспектива; 2. Изменување идополнување на РИА за вклучување на родова перспектива при оценка напредлози за донесување на закони и подзаконски акти (законодавство).Спроведени активности во текот на 2014Иако се предвидени за имплементација во НАП за периодот 2013 и 2014 и дветеактивности ниту се вклучени во оперативните планови, ниту се започнати.Изменувањето  и дополнувањето на упатството за подготовка на стратешкитепланови е е активност предвидена и со претходниот резултат, и е делумноинкорпорирана во примената на методологијата за РОБ. Како што известуваат одМТСП, овие активности се предмет на одобрување од Генералниот секретаријатна Владата, и во моментов нема индикација кога би започнало нивноспроведување.ПрепоракиПостигнувањето на овој резултат е еден од клучните фактори за родоватаеднаквост во општеството. Исклучително е важно процесот на развивање назакони и стратешки планови да ја вклучува родовата перспектива, не само во
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ограничен број на сектори туку во сите сфери на регулација и затоа сепрепорачува Владата да обезбеди средства, човечки ресурси и да усвои правнарамка која ќе гарантира дека процесите на креирање на јавни политики се родовоодговорни.
Специфична стратешка цел 1.2: Зајакната ефективна функционалност на
механизмите за родова еднаквост согласно со одредбите од ЗЕМСЦ 1. ССЦ 1.2. Резултат 1: Подзаконска регулатива за имплементација на Законотза еднакви можности на жените и мажите
Опис: Усвоена подзаконска регулатива заимплементација на Законот за еднаквиможности на жените и мажитеОдговорна институција: МТСП, ВРМ, Органи на државна управаПотенцијално влијание: ТрансформативноСтепен наисполнување 1. Измени идополнувања на ЗЕМ Целосно исполнетоПредвидено со оперативен план-2013 Да, делумноПредвидено со оперативен план -2014 Да
Препораки: Донесување на правилници за формата на:родова анализа на наставните програми ипланот за имплементација и годишниотизвештај за посебни мерки.Целосен текст на предвидените активности1. Усвоена подзаконска регулатива за имплементација на Законот за еднаквиможности на жените и мажите.Спроведени активности во текот на 2014Во ноември 2014 е донесен Закон за изменување на законот за еднаквиможности15 кој предвидува дека Министрот за труд и социјална политика иМинистерот за образование го пропишуваат начинот на вршење на редовнаанализа на содржините на наставните планови, програми и учебниците од аспектна унапредување на еднаквите можности на жените и мажите за ОДУ надлежни завршење на работите од областа на образованието и трудот, установите кои вршатедукација и професионална обука. Понатаму, Министерот за труд и социјалнаполитика го пропишува начинот и формата на планот за имплементација игодишниот извештај за посебни мерки и формата и содржината на годишниотизвештај за работа на координаторот и заменикот координатор на ОДУ И ЕЛС. Запоследниве три видови на извештаи, во март 2015 беа донесени правилници коија уредуваат нивната содржина и форма16.Ефект од спроведенотоПропишувањето на формата и содржината на извештаите за работа накоординаторите за еднаки можности овозможува прецизно следење нанапредокот, успесите, слабостите и предизвиците во имплементацијата на ЗЕМ асо тоа и целесообразно предвидување на идни стратегии и програми за родова
15 Закон за изменување и дополнување на законот за еднакви можности на жените имажите(Службен весник на Република Македонија бр. 166/2014)16 Објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 46/2015
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еднаквост на централно и локално ниво. Меѓутоа, донесените правилници,вклучуваат обрасци за извештаите кои од една страна не се доволно прецизни, аод друга страна се чинат комплексни и преамбициозни за капацитетите на ОДУ иЕЛС.  Ова особено се однесува на форматот на извештајот на ЕЛС, кој е речисиидентичен со извештајот за ОДУ и не го рефлектира начинот на функционирање идонесување на одлуки на локално ниво. Дополнителен отежнувачки фактор е тоашто рокот за поднесување на овие извештаи е 31 март, а правилниците иобрасците беа објавени на 23 март 2015 година, што им остави многу малку времена ОДУ и ЕЛС за консултација при подготовките на извештаите. Во времето напишување на овој извештај сè уште не беа достапни податоци за квалитетот наподнесените годишни извештаи на ОДУ и ЕЛС, но постои легитимна загриженосткај граѓанскиот сектор дека секој орган и секоја општина ќе ги пополнуваатизвештаите на различен начин, нема да понудат усогласени односно споредливиодговори,  и нема да имаат квалитетни податоци кои ќе можат да сесистематизираат и да бидат корисни за идни програмски активности.ПрепоракиИмајќи предвид дека следењето на активностите на различните чинители коиработат на родовата еднаквост е клучно за изработка на препораки и идниактивности, важно е што побрзо донесување соодветни упатства за подготовка наизвештаите, кои ќе вклучуваат примери и објаснувања за секоја секција одизвештајот.  Во таа смисла, потребно е да се организира обука за координаторитеи замениците координатори за изработка на извештаите и да им се овозможи наОДУ и ЕЛС да ја спроведуваат оваа активност во соработка и со поддршка одграѓанскиот сектор.Дополнително, Владата треба да усвои правилник за начинот на вршење наредовна родова анализа на содржините на наставните планови, програми иучебниците за ОДУ надлежни за вршење на работите од областа на образованиетои трудот, установите кои вршат едукација и професионална обука.СЦ 1. ССЦ 1.2. Резултат 2: Стандардизиран модалитет на известување заспроведување на ЗЕМ
Опис: Стандардизиран модалитет на известувањеза спроведувањето на ЗЕМОдговорна институција: ВРМ, МТСП, МИОАПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Упатство загодишните извештаина субјектите Делумно исполнето2. Упатство загодишниот извештајна МТСП Делумно исполнето3. Упатство загодишните извештаиза координаторите Делумно исполнетоПредвидено со оперативен план-2013 ДaПредвидено со оперативен план -2014 ДaПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Донесено упатство за формата и содржината на годишните извештаи кои гидоставуваат субјектите (член 8, ЗЕМ); 2. Донесено упатство за формата и
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содржината на годишниот извештај на МТСП(член 12, ЗЕМ); 3. Донесено упатствоза формата и содржината на годишните извештаи кои координаторите за еднаквиможности ги доставуваат до СЕМ (член 11, 15, ЗЕМ).Спроведени активности во текот на 2014Правилниците за формата и содржината на извештаите беа подготвени иобјавени на 23 март 2015 година,  меѓутоа предвидените обрасци не се доволнопрезицни  и оставаат простор за различна интерпретација на бараните податоци.Обрасците се во форма на прашалници, и некои од прашањата делумно иупатуваат на очекуваните одговори. Меѓутоа, имајќи ги предвид капацитетите наОДУ и ЕЛС, потребни се детални упатства со примери за пополнување и обуки закоординаторите и замениците координатори.Ефект од спроведенотоВиди Ефект од спроведеното за СЦ 1. ССЦ 1.2. Резултат 1.ПрепоракиВиди Препораки за СЦ 1. ССЦ 1.2. Резултат 1.
СЦ 1. ССЦ 1.2. Резултат 3: Зајакнат парламентарен надзор врз спроведувањето наЗЕМ
Опис: Зајакнат парламентарен надзор врзспроведувањето на ЗЕМ
Одговорна институција: ВРМ, Собрание на РМИнтер-ресорско, советодавно иконсултативно тело за еднакви можности нажените и мажитеПотенцијално влијание: ЗначајноСтепен наисполнување 1. Седница заразгледување наизвештајот на ВРМ Делумно исполнето/континуиранаактивностПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се дополнителни напори
Коментар Одржана седница на КЕМ на 22.10.2014 заИзвештајот за 2013Планирано е да се оддржи седница на КЕМ воОктомври 2015 за извештајот за 2014Целосен текст на предвидените активности1. Одржување на годишна пленарна седница за разгледување на извештајот наВРМ за спроведувањето на Стратегијата за родова еднаквост.Спроведени активности во текот на 2014Стратегијата предвидува пленарна седница на Собранието, но досега таква не сеодржала. Сепак, постојаното работно тело Комисија за еднакви можности нажените и мажите на Собранието на Република Македонија (КЕМ) на 22.10.2014година одржа седница за разгледување на Годишниот извештај на Владата17. Наоваа седница учествувале и претставници на граѓански организации, чии што
17 Годишен извештај за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост за 2013година на Владата на Република Македонија.
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забелешки и коментари се делумно вклучени во заклучоците од расправата.Исходот од седницата е седум забелешки и сугестии кои се објавени воИзвештајот за работата на Собранието на Република Македонија за периодот10.05 – 31.12.2014 година18.Ефект од спроведенотоУсвоените забелешки и сугестии се однесуваат на различни аспекти одСтратегијата, но истите не се доволно прецизни. Значаен е вториот коментар, којбара усогласување на оперативните планови со НАП и го потенцира значењето насистемот на прибирање податоци во согласност со усвоените индикатори. Ипокрај тоа што овие заклучоци се објавени, клучно е да бидаат соодветнодистрибуирани до надлежните органи и рефлектирани во оперативните планови.ПрепоракиПотребно е процесот на мониторирање на состојбите со родовата еднаквост да гиопфати сите субјекти на ЗЕМ, а не само Владата и нејзиниот годишен извештај. Содосегашниот пристап од процесот на следење се исклучени низа субјекти како например политичките партии19, единиците на локалната самоуправа20 и народниотправобранител21.
Специфична стратешка цел 1.3: Воспоставени/Развиени индикатори за
мерење на родовата еднаквост врз основа на расположиви родово разделени
статистички податоци и преземени меѓународни и национални обврскиСЦ 1. ССЦ 1.3. Резултат 1: Развиени индикатори за мерење на степенот нанапредок на полето на родовата еднаквост
Опис: Развиени индикатори за мерење на степенотна напредок на полето на родовата еднаквостОдговорна институција: МТСП, Ресорни министерства, ДЗСИнтер-ресорско, советодавно иконсултативно телоПотенцијално влијание: Значајно
Степен наисполнување

1. Преглед нанационални имеѓународни обврски Целосно исполнето2. Развивање народови индикатори Целосно исполнетоПредвидено со оперативен план-2013 ДаПредвидено со оперативен план -2014 ДаПрепораки: Потебни се понатамошни напори

18 Достапен наhttp://www.sobranie.mk/default.asp?ItemID=7D8C56E5D2872B4ABD2447996E2CA97219 Член 16 Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)20 Член 14 Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)21 Член 13 Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)
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Целосен текст на предвидените активности1. Преглед на национални и меѓународни обврски на полето на родоватаеднаквост; 2. Развивање на индикатори за мерење на напредокот на полето народовата еднаквост и статусот на жените и мажите.Спроведени активности во текот на 2014Усвоен е Регионален преглед и одговор на прашалник за имплементација наПекингшката декларација и платформа за акција (1995) и резултатите од 23-тасесија на Генералното собрание (2000) за подготвување на регионален преглед ипроценка во контекст на 20 години од усвојувањето на Пекингшката декларацијаи платформа за акција во 2015 година. МТСП со поддршка на канцеларијата на UNWomen, подготвил Оперативна програма22 за имплементација на препораките одКомитетот за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените.Оперативната програма ги содржи областите на кои Комитетот на ОН изразилзагриженост и упатил препораки за нивно надминување. Дел од препораките коине се опфатени во оваа оперативна програма се предвидени во други стратешкидокументи од областа на родовата еднаквост.Родовите индикатори (квантитативни и квалитативни) се изработени од МТСП соподдршка на UN Women и опфаќаат неколку тематски области, кои вклучуваат:политичко учество и одлучување, образование, економија и вработување, иинформатичко комуникациска технологија.Ефект од спроведенотоВо врска со првата активност, Оперативната програма предвидува низаактивности кои не се опфатени со Стратегијата, НАП и ОП2014, но и активностикои се тесно врзани за активностите предмет на овој извештај. На пример, воделот здравство и претприемништво се предвидени слични, а во делот медиумиречиси идентични активности како во НАП и ОП2014. Оттука, за подобракоординација и следење на имплементацијата на сите активности, би било добродвата докумeнти да реферираат еден на друг.ЗЕМ 23 предвидува родово-разделената статистика на податоци да ја водиДржавниот завод за статистика (ДЗС). И покрај тоа што ДЗС води и објавувародово-разделени статистички податоци,24 до сега не е воспоставена активнасоработка помеѓу МТСП и ДЗС, која би овозможила хармонизиран пристап наприбирање на податоци по пол. Индикаторите изработени од ДЗС коинцидираатсо оние на МТСП, особено во областа на образованието, информатичкокомуникациската технологија. Меѓутоа отсуството на хармонизиран пристаппомеѓу овие две институции остава простор за одредени тематски области коишто се особено важни да не бидат статистички опфатени, како што е политичкотоучество и одлучување или учеството на жените во претприемништвото.Усогласениот пристап на прибирање родови податоци ќе овозможи добивање нареална слика за состојбата во општеството, со што ќе се утврдат недостатоците иќе се обезбедат соодветни и корисни предлози за надминување на родовитејазови.ПрепоракиОбезбедување на партиципативност при креирање на индикаторите е од особенозначење за да се обезбеди учество на засегнатите страни. Оттука, потребно е да сеинтензивира соработката со Државниот завод за статистика која што вомоментов е на ниско ниво, бидејќи најголемиот број на податоци треба да бидат
22 Достапна на http://www.mtsp.gov.mk/rodova-ramnopravnost.nspx23Член 18, Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014).24 Жените и мажите во Република Македонија 2014, Државен Завод за Статистикаhttp://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender2014.pdf
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прибирани од оваа институција. Ова особено се однесува на квалитативнитеиндикатори, за кои треба да бидат развиени посебни методологии. Понатаму,клучно е да се одвојат соодветни финансиски средства од буџетот на ДЗС запримената квантитативните и квалитативните индикатори.
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Подобрување на степенот на родова еднаквост во
приоритетни тематски области.
Специфична стратешка цел 2.1: Зголемено родово одговорно учество на
жените во процесите на одлучување во законодавната и извршната власт, во
партиската политика и уредувачката радио-дифузна дејностСЦ 2; ССЦ 2.1 Резултат 1: Балансирано учество на жените во работните тела навластите
Опис: Балансирано учество на жените во работнитетела на законодавната и извршната власт иинтегрирање на родовата перспектива воисполнувањето на надлежностите на СобраниетоОдговорна институција: Собрание; Државна изборна комисијаПотенцијално влијание: Значајно
Степен наисполнување

1. Посебни мерки забалансирано учество нацентрално и локално ниво Не е започнато2. Посебни мерки забалансирано учество воработата на Собранието Не е започнато3. Полугодишни средби наинтер-ресорската група Не е исполнето4. Надзорна расправа со КЕМ Целосно исполнетоПредвидено со оперативен план-2013 Да, делумноПредвидено со оперативен план-2014 Да, делумноПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности во НАП1. Воспоставување на посебни мерки за балансирано учество на жените воработните тела на национално и локално ниво; 2. Воспоставување на посебнимерки за балансирано учество на жените во парламентарните работни тела икомисии; 3. Редовни полугодишни средби со интерресорската консултативна исоветодавна група за еднакви можности на жените и мажните зарадиразгледување на достигнувањата и предизвиците на полето на родоватаеднаквост; 4. Оддржување на надзорна расправа со Комисијата за еднаквиможности на жените и мажите во Собранието на РМ по предлог извештајот заспроведувањето на Стратегијата за родова еднаквост.Спроведени активности во текот на 2014Досега не се усвоени посебни мерки за балансирано учество на жените вовластите. За балансираното учество во парламентарните работни тела, постоиправна основа во Деловникот на Собранието25, бидејќи составот на работнитетела и на анкетните комисии се утврдува со одлука на Собранието, во зависност
25 Деловник на Собранието на Република Македонија (Службен весник на РМ број 91/2008,119/2010 и 23/2013) достапен на http://www.sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto-na-republika-makedonija-precisten-tekst.nspx
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од бројот на пратениците во пратеничките групи, независните пратениците и восогласност со ЗЕМ. Меѓутоа, во оваа обврска не се исполнува во пракса.Интер-ресорска група не оддржала ниту една директна средба со Собранието во2014 година. Иако биле поканети, претставници од Собранието не учествувале насостаноците на групата. Предвидената расправа со КЕМ е одржана.26Ефект од спроведеното27Воведување на посебни мерки е можност предвидена со ЗЕМ која е неопходна занадминување на историската и системска дискриминација на жените. И покрајинсистирањето на граѓанскиот сектор ваквите мерки се ограничени на квотите заизбор на пратенички и советнички.ПрепоракиПотребни се понатамошни систематски напори на Владата и Собранието запостигнување на овој резултат. Особен акцент треба да се стави на усвојувањетона посебни мерки за балансирано учество на жените во работните тела.
СЦ 2; ССЦ 2.1 Резултат 2: Правична застапеност во извршната власт
Опис: Усвоени посебни мерки за правичназастапеност на жените во извршната властОдговорна институција: Органи на државна управаПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Посебни мерки водржавнаадминистрација Не е започнато2. Редовно водење иобјавување на родоворазделенастатистика Не е започнато
Предвиденосо оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 Да, делумноКоментар Вклучени во НАП без да се предвидивременска рамка.Препораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Воспоставување на посебни мерки за балансирано учество на жените нараководни функции во државната администрација; 2. Редовно водење иобјавување на родово разделена статистика за функциониери, раководнидржавни службеници, именувани амбасадори и дипломатски претставници, какои членови во управни одбори на јавни претпријатија и установи именувани одВладата.Спроведени активности во текот на 2014До сега никогаш не биле воведени посебни мерки во државната администрацијаиако постојат иницијативи за вклучување на квотите како мерка особено на
26 Види погоре СЦ 1. ССЦ 1.2. Резултат 3: Зајакнат парламентарен надзор врзспроведувањето на ЗЕМ.27 Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013, Реактор, 2014
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највисоките политички функции на извршната власт и раководните позиции28. Вомоментов не се водат родово разделени податоци за именуваните функционери ираководни државни службеници, но од интер-ресорската група очекуваат дека ќеги добијат овие податоци од годишните извештаи на ОДУ и ЕЛС и потоа ќе можати да ја објават оваа родово разделена статистика.Ефект од спроведеното29Имајќи предвид дека Народнот правобранител во своите посебни извештаи од2006, 2007, 2011 и 2013 утврди големи родови јазови во раководните службениции именувани функционери, спроведувањето на оваа мерка е релевантно и особенозначајно бидејќи ќе придонесе за зголемување на учеството на жените водонесувањето на одлуки. Меѓутоа, за оваа мерка да има ефект неопходно е да бидепропратена со дополнителни мерки кои ќе обезбедат таа да се применуваконзистентно низ сите органи на државна управа, без разлика на нивнитеиндивидуални капацитети.ПрепоракиВладата треба да ја специфицира динамиката на спроведување на оваа мерка,како и да обезбеди пристап до посебни ресурси за градење на капацитети запримена на оваа мерка на оние институции кои имаат послаби капацитети илиресурси. Ваквата поддршка може да се програмира врз основа на наодите наНародниот правобранител и неговите предлози за надминување на предизвицитево обезбедувањето на правична и соодветна застапеност, како сродна обврска надржавните и локалните органи30. Со донесувањето на новиот Закон за државнаадминистрација31 се воведува обврска за институциите да составуваат план завработувањата врз основа на Методологија за планирање утврдена со закон32 којпотоа се доставува на мислење и увид до Министерството за информатичкоопштество и администрација и Секретаријатот за спроведување на рамковниотдоговор. Потребно е да се предвиди обврска за доставување на овој план и доКоординаторите за еднакви можности од секој орган и/или до интер- ресорскатагрупа.
СЦ 2; ССЦ 2.1 Резултат 3: Зајакнати капацитети на судии и јавни обвинители
Опис: Зајакнати капацитети на судии и јавниобвинители за родовата перспектива восудската властОдговорна институција: МТСП, Академија за судии и јавниобвинителиПотенцијално влијание: МалоСтепен наисполнување 1. Модул за едукацијана судии и јавниобвинители Не е започнато2. Обука за обучувачи Не е започнато
28 Еден од заклучоците на националната конференција: Родово еднакво општество-состојба и предизвици одржана на 9ти март, 2015. За повеќе информации видиhttp://www.reactor.org.mk/NewsDetails.aspx?id=20&&newsID=193&lang=mk-MK29 Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013, Реактор, 2014.30 Ибид.31 Закон за административни службеници (Службен весник на Република Македонија број27/2014 и 199/2014). Законот стапи на сила на 13.02.2015 година32 Член 32, Закон за административни службеници (Службен цесник на РепубликаМакедонија број 27/2014 и 199/2014)
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при АСЈОПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Специфицирање на меркитеЦелосен текст на предвидените активности1. Развивање на модул за родовата еднаквост и интегрирање во постоечкатаПрограма за обука на судии и јавни обвинители; 2. Споведување на обука заобучувачи при Академијата за судии и јавни обвинители за родовата еднаквост.Спроведени активности во текот на 2014Оваа активност не е спроведена во 2014 година, но во почетокот од 2015 АСЈО сопомош на UNDP започна со подготовка на модул за едукација.Ефект од спроведеното/потенцијално влијаниеНе е јасна целта на обуките која треба да биде обезбедена и како тоа ќе влијае запромоција на родово еднакво општество.ПрепоракиПотребно е прецизирање на предвидените резултати и активности вооперативните планови. Дополнително, неопходно е предвидување на динамикана спроведување за да може таа да преставува основа за мерење на успехот.
Специфична стратешка цел 2.2: Подигната општествена свест, изменета
законска регулатива и воспоставени стандарди за заштита и санкционирање
на родово базирано насилствоСЦ 2; ССЦ 2.2 Резултат 1: Препознавање на родово базираното насилство
Опис: Препознавање на родово базиранотонасилство како насилство кое се заснова нанееднаквоста помеѓу жените и мажите воопштествотоОдговорна институција: Органи на државна управаПотенцијално влијание: Значајно
Степен наисполнување

1. Кампањи заподигнување насвеста за РБН Не е започнато2. Информативниактивности вообразовнитеинституции Не е започнато
Предвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Специфицирање на активностите инадлежните институцииЦелосен текст на предвидените активности1. Национални и локални кампањи за подигнување на свеста и градење накултура на не-толеранција на родово базираното насилство; 2. Информативниактивности во образовните институции на сите нивоа во образовниот систем.
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Спроведени активности во текот на 2014Овие активности се предвидени со НАП за имплементација во 2013 и 2014, но досега не биле вклучени во Оперативните планови.Постоечката законска регулатива и националните стратешки документи не говклучуваат родово базираното насилство, што укажува на фактот декаразличните форми на насилство кон жените не се сметаат за родово базирани.Pодот, како основа за дискриминација и насилство, е споменат само во Законот заспречување и заштита од дискриминација.33 Исто така, Македонија во 2011 годинаја потпиша Конвенцијата на Советот на Европа за борба и превенција нанасилство врз жената и семејно насилство34 (Истанбулска конвенција), која штосеуште не е ратификувана. По ратификувањето на оваа конвенција, државата еобврзана да превземе низа обврски кои специфично ги опфаќаат сите облици нанасилство врз жената, и согласно на ова, ќе треба да се превземат соодветнимерки за заштита на жртвите и казнување на сторителите.ПрепоракиПостигнувањето на овој резултат е еден од клучните предуслови за родоватаеднаквост во општеството. Потребно е овој резултат да се вклучи во следнитеоперативни планови и да се претцизираат иниституциите задолжителни заимплементација на оваа стратешка цел. Дополнително, неопходно е забрзувањена спроведувањето на планираните активности за што поскоро да се обезбедатпотребните човечки капацитети за остварување на зацртаните резултати. И,особено важно е што поскоро ратификување на Истанбулската конвенција ипревземање на обврзувачките активности во однос на санкционирање на родовобазираното насилство.
СЦ 2; ССЦ 2.2 Резултат 2: Зајакнати капацитети во надлежните институции
Опис:

Зајакнати капацитети на професионалнитеструктури во сите институции во областа насоцијалната заштита, образованието,здравството, одбраната и безбедноста, иекономијата за препознавање на различнитеформи на РБН.Одговорна институција: Институции во областа на социјалнатазаштита, образованието, здравство, одбрана,безбедност и економијаПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Развивање испроведување намодули за обука Не е започнато2. Обука/предавањана универзитетите Не е започнато3. Интервенција вонаставните програми Не е започнато
33 Член 3, Закон за спречување и заштита од дискриминација (Службен весник наРепублика Македонија бр.50 /2010, 44/2014).34 Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women anddomestic violence (Istanbul Convention) 12 April 2011.http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf
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за средно и основнообразованиеПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 НеКоментар Предвиден со НАП 2014-2016Препораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Развивање и спроведување на модули за обука на професионални кадри; 2.Континуирана и систематска обука/предавања на универзитетите; 3. Вградувањена соодветни тематски содржини во наставните програми за средно и основнообразование.Препораки и Ефект од спроведенотоВиди: Препораки и Ефект од спроведеното за 2014 за СЦ СЦ 2. ССЦ 2.2. Резултат 1.Спроведени активности во текот на 2014Овој резултат, исто како и претходниот резултат, е предвиден со НАП за 2013 и2014 година, но не е вклучен во ОП за 2013 и 2014, и предвидените активности несе започнати. (Види Спроведени активности за 2014 за СЦ 2. ССЦ 2.2. Резултат 1.)Резултат: Заштита и превенција од трговија со луѓе
Опис: Заштита и превенција од трговија солуѓе
Одговорна институција: Сектор за еднакви можности (НМУ)МВР, МП, МНР, ЦСР, НВО-ии,Национална комисија за борба противтрговија со луѓе и илегална миграција,и институции на локално нивоПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1.Упатување и заштитана жртвите на трговијасо луѓе Целосно исполнето /континуиранаактивност2.Центар за лица жртвина трговија со луѓе Целосно исполнето/континуиранаактивност3. Програма заресоцијализација иреинтеграција нажртви на трговија солуѓе/ деца Целосно исполнето
4. Обуки за работа сожртви на трговија солуѓе Целосно исполнето /континуиранаактивност5.Превенција, подигањена јавна свест Целосно исполнето/континуиранаактивностПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 ДаПрепораки: Вклучување на овој резултат воСтратегијата, НАП и продолжување наактивностите
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Целосен текст на предвидените активности1. Упатување и заштита на жртвите на трговија со луѓе; 2. Функционирање наЦентар за лица жртви на трговија со луѓе и координирани активности запревенција и заштита на жртви на трговија со луѓе; 3. Изработка на Програма заресоцијализација и реинтеграција на жртви на трговија со луѓе/ деца; 4. Обуки заработа со жртви на трговија со луѓе (идентификација и заштита); 5. Превенција,подигање на јавна свест (печатење на промотивни материјали и информативниактивности).Спроведени активности во текот на 2014Упатување и заштита на жртвите на трговија со луѓе е континуирана активностшто Канцеларија на НМУ ја спроведува во координација со социјалнитеработници од центрите за социјална работа, трудовите инспектори, МВР,Единицата за борба против трговија со луѓе и илегална миграција. Во текот на2014 година идентификувани се 8 жртви на трговија со луѓе од кои 7 се жени,6 се малолетни и 2 полнолетни лица; 7 државјанки на Република Македонија и 1странска државјанка.Центарот континуирано функционира од февруари 2011 во соработкасо здруженијата „Отворена Порта“ и „За среќно детство“им обезбедува на жртвитениза услуги како упатување и сместување во прифатилиште, проценкана потребите и интервенција во криза, придружување на жртвите до потребнитедестинации, медицинска и психоцосијална поддршка, окупациско –рекреативни активности, правни совети. Во текот на 2014 во центарот билесместени 5 лица.Во смисла на превенцијата и подигањето на јавна свест во 2014 се објавенигодишен билтен за спроведени активности дистрибуиран за време на Наделата заборба против трговија со луѓе (2-9 декември) на заеднички настан соНационалната Комисија и здруженијата. Спроведени се обуки за класнитераководители и психолошко -педагошката служба во училиштата во Пробиштип;работилница за 20 советници од Битола; и обуки за имплементација на „Програмаза помош и поддршка при реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе/деца“ воКочани, Пробиштип, Куманово и Дебар за 60 лица од ЦСР, полиција,здравствените домови, локалната самоуправа и образованието.Ефект од спроведенотоОвој резултат, во оваа форма не е вклучен во ниту во Стратегијата35 ниту во НАПиако Стратегијата во делот Жената и насилството се осврнува на овој проблем.Стратегијата не вклучува резултати и активности кои се опфатени со другистратешки документи (на пример, семејното насилство), но ОП2014 предвидуваактивности во врска со трговијата со жени и девојчиња.Македонија е земја на потекло, транзит и дестинација за жени кои се жртви насексуална и трудова експлоатација и девојчиња кои се присилени на брак. Оттукасите напори за координирана акција за превенција и сузбивање на трговијата сожени и девојчиња се важни и за постигнувањето на родова еднаквост.ПрепоракиПотребно е овој резултат да се вклучи во Стратегијата, НАП и во следнитеоперативни планови за да се обезбеди координираност во активностите иусогласеност на очекуваните резултати.
35 Стратегијата вклучува дел „Стратешки документи релевантни за родовата еднаквост“во кој Национална стратегија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграцијаво Република Македонија 2013 – 2016 воопшто не е спомената.
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Специфична стратешка цел 2.3: Воспоставени и пилотирани политики за
надминување на бариерите/пречките и зголемена вработеност на жените
(балансирање на приватен/професионален живот, женско
претприемништво, дискриминација на пазарот на труд)СЦ 2. ССЦ 2.3. Резултат 1: Подобар пристап и услови за жените во започнување иразвивање на претприемништво
Опис: Подобрен пристап и услови за жените возапочнување и развивање напретприемништвоОдговорна институција: МТСП, Министерство за економија, АППРМПотенцијално влијание: Трансформативно

Степен наисполнување
1. Анализа – родоватаеднаквост ипретприемништвото Не е започнато2. Координирање наимплементацијата напостојните политики,мерки и субвенциите Не е започнато
3. Пилот обуки запотенцијални ипостојни женипретприемачи Не е започнато
4. Претприемачкообразование Делумно исполнето5. Обуки заподготовка на бизнисплан Делумно исполнето6. Обука за студентиза подготовка наапликации за работа Делумно исполнето7. Обуки за малите исреднитепретпријатија Делумно исполнетоПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 Да, делумноПрепораки: Потребни се понатамошни напориКоментар Активност 4, 5, 6, 7 не се предвидени со НАП,но се јавуваат во ОП2014.Целосен текст на предвидените активностиАктивности предвидени со НАП1. Изработка на сеопфатна анализа за состојбата со родовата еднаквост ипретприемништво во Р.М; 2. Координирање на имплементацијата на постојнитеполитики, мерки и субвенциите за премин од неформална во формална економијаи нивно унапредување; 3. Спроведување на пилот обуки (Менторство) запотенцијални и постојни жени претприемачи и за развој и промовирање наженско претпприемништво преку претприемничко менторирање.
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Активности предвидени со ОП20144. Претприемачко образование (Точка 3 од Програмата на АППРМ за 2014 година).Реализирање на пет работилници за промоција на претприемништвото иподигање на свеста за претприемништвото кај младите луѓе, како и развој напретприемачкиот дух и култура потребни за отворање на сопствен бизнис; 5.Организирање на обуки за подготовка на бизнис план (Точка 4 од Програмата наАППРМ за 2014). Организирање на најмалку десет обуки на различни теми заподготовка на бизнис план, наменети за учесниците вклучени во проектот –Натпревар за бизнис план; 6. Организирање на обука за студенти за подготовка наапликации за конкурирање за работа (Точка 6 од Програмата на АППРМ за 2014година) Организирање на пет обуки за студенти за аплицирање за работа -подготвка на резиме и мотивациско писмо, однесување за време на интервју ,како и информирање за документите потребни при аплицирање за работа, а соцел подигање на свеста на младите луѓе за полесно пристапување кон пазарот натрудот; 7. Организирање на обуки за малите и средните претпријатија(Точка 10од Програмата на АППРМ за 2014 година) Организирање на пет еднодневни обукиза МСП , со цел подигање на конкурентноста и капацитетите на вработените воприватниот сектор, како и подобрување на соработката помеѓу претпријатијата идавателите на услуги.Обуките ќе се организираат во соработка со Стопанскитекомори на РМ.Спроведени активности во текот на 2014Активности предвидени со НАПВо текот на 2014 година не била спроведена сеопфатна анализа за родоватаеднаквост и претприемништвото. Не е јасно што се подразбира под предвиденотокоординирање на имплементацијата на постојните политики, мерки исубвенциите. Во врска со оваа активност, од МТСП известуваат дека во рамкитена Програмата за самовработување со доделување на грант во 2014 година, исто иза 2015, се предвидува и можноста за формализација на постојни бизниси сододелување на грант во денарска противвредност од 3.000 евра. Меѓутоа вомоментот нема информации искористеноста на овие грантови во 2014, ниту паксамата активност предвидува одредена процентуална одвоеност на овиегрантови за жени.Според Агенција за Поддршка на Претприемништво на Република Македонија(АППРМ) третата активност, што вклучува пилот обуки за потенцијални ипостојни претприемачи е предвидена за 2015 година, но не е специфичнонасочена кон жени претприемачи туку е наменета за сите старт-ап компании.Активности предвидени со Оперативен план за 2014Активностите кои што се предвидени со Оперативниот план за 2014 (активност 4,5, 6, и 7) се во целост исполнети, меѓутоа ниедна од активностите не биласпецифично наменета за жените, ниту пак е запазена процентуалната застапеностод 40% жени учесници како што е наведено и предвидено во ОП2014, ниту пак седобиени родово разделени статистички податоци за колкаво било процентуалноучеството на жените на предвидените обуки и тренинзи.Годишната Програма за 2014 за поддршка на претприемништвото,конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија не вклучувапосебна точка која што специфично се однесува на женско претприемништво, штобило случај во предходните години (од 2011 до 2013, и како што е предвидено за2015). Во 2013 имало спроведено анкета во врска со потреби за обуки кај женипретприемачи, и женско претприемништво било цел на слични активностии во2011 и 2012. Во, 2014 жените претприемачи се јавуваат како целна група во ситеактивности на АППРМ, но агенцијата не употребува посебни/охрабрувачки меркиза да го зголеми учеството на жените во предвидените активности.Во Програмата на АППРМ за 2015 година се предвидуваат и активностиспецифично наменети за поддршка на женското претприемништво за што е
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одвоен буџет од 150. 000 денари.36 Врз основа на анкетата што била спроведена во2013 за потребите за обуки за жени претприемачи, во 2015 ќе се организираатобуки кои ќе кореспондираат со крајните резултати од анкетата од 2013.Активноста предвидува организирање на 3 обуки на различни теми, со цел да сеподигне нивото на конкурентност кај веќе постоечките претпријатија,раководени од страна на жени претприемачи. Обуките ќе бидат достапни и нажени претприемачи кои штотоку го основале својот бизнис.Ефект од спроведенотоАктивностите предвидени со НАП не беа вклучени во ОП за 2013 и 2014. Овиеактивности се особено важни, затоа што изработка на анализа за состојбата народовата еднаквост и претприемништвото би дала една јасна слика за потребите,предизвиците и состојбите на жените претприемачи и согласно на тоа, коиспецифични активности треба да се превземат.Во однос на активностите кои се предвидени со ОП2014, и покрај целоснатаимплемнтираност не постојат родово разделени статистички податоци коипокажуваат колкав е бројот на жени учесници на овие активности, ниту пакактивностите специфично се однесуваат на жени претприемачи. Доколкуспроведените активности ја запазуваат процентуалната застапеност од 40%женско учество, ефектот од спроведеното би бил трансформативен и би водел конпоголемо економско јакнење на жените и нивно вклучување во економскитетекови.Една од активностите која што била спроведени од страна на Министерството заЕкономија, меѓутоа не била предвидена ниту со НАП ниту пак со ОП 2013 и 2014, еобезбедување на финансиска поддршка за женското претприемништво вовредност од 1.400.000 денари. 37 Мерката предвидува субвенционирање напретпријатија во сопственост на жени (над 50%) и управувани од жени,државјанки на Македонија, преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоцино не повеќе од 120.000 денари направени за: набавка на опрема, уредување наделовниот простор, грижа-чување на деца од предшколска возраст за жени коиотпочнуваат сопствен бизнис (60% од трошоците за градинка или дадилка, но неповеќе од 30.000 денари. Министерството за економија, на 31.01.2014година, објавило Јавен повик, на кој се пријавиле 38 апликанти од кои 13 билеодобрени и со тие компании Министерството за економија склучило договори закофинансирање на трошоци, 13 биле одбиени бидејќи не ги исполнувалеусловите, а 12 компании биле известени дека средствата за оваа мерка билеисцрпени и затоа не можело да бидат кофинансирани. Од предвидените 1.400.000денари за субвенционирање на претпријатија во сопственост и управувани оджени, одобрени биле вкупно 1.107.546 денари.ПрепоракиГлавен проблем во делот претприемништво е мешањето на надлежности помеѓуСекторот за претприемништво во Министерството за Економија, надлежен задонесување на политиките кој некогаш се јавува и во улога на имплементатор иАППРМ, која што е задолжена за имплементација на политиките. Затоа е потребнојасно разделување на надлежностите и координација на активностите помеѓуСекторот за Претприемништво и АППРМ за да се избегнат дуплирање наактивности или нејаснотии во однос на одговорности. Втор проблем енедостатокот на буџетски средства за имплементирање на активности кои што бибиле целосно фокусирани на жени претприемачи. Неопходно е буџетот одвоен за
36 Програма за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста намалите и средни претпријатијаво 2015 година, АППРМhttp://apprm.gov.mk/webdata/Dokumenti/Programa_APPRM_2015.pdf37 Во Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2014 година (СлВесник бр.7 13 Јануари 2014), вкупната сума изнесува 2.400.000
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АППРМ кој што ги спроведува активностите да биде зголемен, и дел одбуџетските средства да бидат специфично наменети за жени претприемачи. Истотака, особено важно е во активностите каде жените не се главна целна група, воселектирањето на учесниците да се спроведуват позитивни мерки, при што би седавало приоритет на лица од помалку застапениот пол се додека не се постигнееднаква застапеност.СЦ 2. ССЦ 2.3. Резултат 2: Подобрен пристап на жените кон политиките завработувањеОпис: Подобрен пристап на жените конполитиките за вработувањеОдговорна институција: МТСП, АВРМПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Анализа на причините заниското учество на жените напазарот на трудот Целосно исполнето2. Студија на изводливост зазголемено вклучување нажените на пазарот на трудот Целосно исполнето3. Унапредување на мерки запристап на пазарот на трудотза жени од ранливите групи Делумно исполнето4. Механизам замеѓуинституционалнасоработка Делумно исполнето5. Активности за поттикнувањена соработката помеѓу ЕЛС,центрите за вработување иродовите механизми Делумно исполнето
Предвидено со оперативен план-2013 HеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Изработка на анализа на причините за ниското учество на жените на пазарот натрудот, вклучително и од маргинилизираните групи, и увид во темната бројка нажени на пазарот на трудот; 2. Студија на изводливост за зголемено вклучување нажените на пазарот на трудот и развивање на една пилот мерка за вработување нажените; 3. Зајакнување и унапредување на постоечките мерки за пристап напазарот на трудот за жени од ранливите групи преку вклучување на родоватаеднаквост како приоритет во политиките за вработување; 4. Воведување намеханизам за меѓуинституционална соработка во унапредувањето,имплементацијата и следењето на политиките и мерките за вработување иродовата еднаквост; 5. Активности за поттикнување на соработката помеѓуЕдиниците за локална самоуправа, центрите за вработување и родовитемеханизми во промовирањето и спроведувањето на политиките за вработувањена локално ниво.Спроведени активности во текот на 2014Во текот на 2014 биле изработена анализа на причините за ниското учество нажените на пазарот на трудот, како и студија на изводливост за зголеменовклучување на жените на пазарот на трудот. За активноста која е поврзана соунапредување на мерките за пристап на пазарот на труд за жени од ранливите
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групи од МТСП известуваат дека во рамките на програмата „Субвенционирање навработувањето“ се овозможува директно вработување првенствено на ранливигрупи меѓу кои самохрани родители и жени жртви на семејно насилство. Меѓутоа,нема достапни информации за тоа колкав е процентот на вработени жени.За потребите на предвидениот механизам за меѓуинституционална соработка воунапредувањето, имплементацијата и следењето на политиките и мерките завработување и родовата еднаквост во 2014 година, Меѓународна организација натрудот спровела евалуација на програмите за вработување и ефектите од нивнаимплементација за изминатиот период. Резултатите треба да бидат публикуваниво април 2015 година, но нема информации дали публикацијата ќе содржиинформации за мерките за вработување и родовата еднаквост.Во 2014 година биле спроведени одредени активности за поттикнување насоработката помеѓу ЕЛС, центрите за вработување и локални механизми зародова рамноправност (координатори за еднакви можности во единиците налоклна самоуправа) во промовирањето и спроведувањето на политиките завработување на локално ниво. Меѓутоа, прецизни информации за видот иквантитетот на спроведени активности не се достапни.Ефект од спроведенотоРеактор – истражување во акција ги изработи анализите предвидени со првитедве активности. Овие истражувања даваат сознанија не само за моменталнитесостојби туку и за причините кои влијаат на нерамноправната положба на женитена пазарот на трудот. Оттука, овие студии се основа за формулирање наконкретни мерки.ПрепоракиНеопходни се понатамошни напори за остварување на овој резултат ипрецизирање на мерките. Особено важно е да се земат предвид заклучоците оддвете изработени студии.
СЦ 2. ССЦ 2.3. Резултат 3: Елиминација на сите облици на дискриминација врзоснова на пол на пазарот на трудотОпис: Елиминација на сите облици надискриминација врз основа на пол напазарот на трудотОдговорна институција: МТСП, АВРМ, АППРМПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Родова сензибилизација намеханизмите за имплементацијана ЗРО, ЗЕМ и ЗССД Значително исполнето/континуирана активност2. Промоција на одредбите одЗЕМ во приватниот сектор Не е започнатоПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 ДаПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Активности за родова сензибилизација (недискриминација врз основа на пол)на механизмите за имплементација на ЗРО, ЗЕМ и ЗССД; 2. Активности запромовирање на одредбите од ЗЕМ во приватниот сектор.



34

Спроведени активности во текот на 2014За првата активност види СЦ 2. ССЦ 2.6. Резултат 1. Активност 6: Обуки за родовасензибилизација на механизмите за имплементација на ЗРО, ЗЕМ и ЗССД.Втората активност во суштина се поклопува со Резултатот 2 предвиден во СЦ 3.ССЦ 3.2. Резултат 2: Поттикнување на приватниот сектор за спроведување наЗаконот за еднакви можности. Активностите за исполнување на овој резултат несе започнати.
Специфична стратешка цел 2.4: Воспоставена и пилотирана едукативна
програма за родова еднаквост во предучилишна установа, основно –средно и
високо образование (се однесува на 2 пилот градинки, модул родова
еднаквост во предметот општество/граѓанско уредување во основно,
предмет родова еднаквост или сексуално репродуктивно здравје во средно и
еден предмет родова еднаквост на Педагошки факултет и Институт за
социјална работа)

СЦ 2. ССЦ 2.4. Резултат 1: Развиен и пилотиран образовен модул за родоваеднаквост во предучилишно образованиеОпис: Развиен и пилотиран образовен модул зародова еднаквост во предучилишнообразованиеОдговорна институција: Биро за развој на образование, МОН, МТСППотенцијално влијание: ТрансформативноСтепен наисполнување 1.Пилотирање напредучилишнородово сензитивнообразование Не е започнато
Предвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напори
Целосен текст на предвидените активностиСелекција и пилотирање на предучилишно родово сензитивно образование во двепилот градинки.Спроведени активности во текот на 2014Спроведувањето на оваа активност не е започнато ниту во 2014 година.Извештајот на Министерството за Образование и Наука (МОН) за еднаквиможности на жените и мажите, односно за превземените основни и посебнимерки по однос на наведената проблематика воопшто не вклучува информациишто се однесуваат на предучилишното образование38 . Како што нотира иизвештајот во сенка за 2013 година39 не е јасно дали мерката е напуштена или седоцни со нејзино спроведување.
38 Достапен на http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/174-izveshtaj-2013-rodova-ednakvost39 Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013, Реактор, 2014
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Ефект од спроведенотоСпороведувањето на оваа активност е од клучно значење за родовата еднаквоство општеството. Моменталните програми за работа во градинките се родово„слепи“, а со тоа и родово нееднакви и им вградуваат стереотипи на децата однајмала возраст. Оттука, испуштањето на можноста да се работи на вградувањетона родовата еднаквост како вредност во рана возраст го намалува и/илиотежнува ефектот од сите напори во поматамошните образовни циклуси.ПрепоракиВладата мора да вложи понатамошни систематски напори, да му даде приоритетна овој резултат и да ја предвиди оваа активност во оперативниот план за 2015година.
СЦ 2. ССЦ 2.4. Резултат 2: Развиена и пилотирана програма за родова еднаквост наосновно образованиеОпис: Развиена и пилотирана програма за родоваеднаквост на основно образованиеОдговорна институција: МТСП, БРО, МОНПотенцијално влијание: Трансформативно

Степен наисполнување

1. Анализа научебници за основнообразование Не е започнато2. Пилот содржини зародова еднаквост вопредмет граѓанскоопштество Не е започнато
3. Јакнење накапацитети нанаставници попредметот граѓанскоопштество Не е започнато

Предвидено со оперативен план-2013 HеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Анализа на учебници за основно образование -1-4 од родова перспектива; 2.Вовед на пилот содржини за родова еднаквост во предмет граѓанско општество; 3.Јакнење на капацитети на наставници по предметот граѓанско општество зародовата еднаквост и мерење на успешност.Спроведени активности во текот на 2014Првата активност е обврска предвидена со ЗЕМ40, меѓутоа родови анализи нанаставните програми ниту се спроведувале досега, ниту се предвидени со ОП2013и ОП2014. Последните законски измени предвидуваат дека Министерот за труд исоцијална политика и министерот за образование и наука ја пропишуваатформата и содржината на овие анализи, но во моментов не е подготвенправилник за таа намена.
40 Член 6, Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)
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Во 2014 ниту се воведени пилот содржини за родова еднаквост во предметотграѓанско право, ниту се работело на зајакнување на капацитетитите напредметните наставници. Извештајот за 2013 година на МОН во делот штоупатува на Стратегијата дава непрецизна формулација од која не може да сезаклучи дали се направени подготовки за имплементација или овие активностисе предвидуваат за во иднина41.Ефект од спроведенотоИсклучително е важно наставните содржини во основното образование да имаатродов предзнак, особено во формативните години на децата, а токму предметитеграѓанско образование (и животни вештини) се изучуваат во VIII и IX одделение.ПрепоракиРодовата анализа не треба да биде лимитирана само на предметите граѓанскоопштество (и животни вештини) туку се однесува на сите наставни содржини.Владата треба забрзано да се посвети на оваа законска обврска и да го усвоиправилникот за начинот на спроведување на родовата анализа. Понатаму,потребни се понатамошни напори за зајакнување на капацитетите нанаставниците за одржување на настава која ќе ја вклучува родовата перспективаи дизајнирање на пилот програми.
СЦ 2. ССЦ 2.4. Резултат 3: Промовиран принципот на родова еднаквост вовисокото образованиеОпис: Промовиран принципот на родова еднаквоство високото образованиеОдговорна институција: БРО, МОНПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Научниконференции Не е започнато2. Мерки противстереотипизацијатаво изборот нафакултетскотообразование Не е започнато
Предвидено со оперативен план-2013 HеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Организирање на научни конференции посветени на интеграцијата напринципот на родова еднаквост во наставниот и научно истражувачкиот процесна универзитетите; 2. Преземање на мерки против стереотипизацијата во изборотна факултетското образование.Спроведени активности во текот на 2014Ниту една од овие активности не е започната и нема индикации далиактивностите се одложени или напуштени.
41 „Согласно Стратегијата за родова еднаквост 2013-2020 и Акциски план за 2013-2016 за
родова еднаквост, во рамките на „Специфичната стратешка цел 2.4“, во точка 2, каде е
опфатено основното образование, треба да се истакнат предмети кои имаат посебни
содржини за родовата еднаквост, а тоа се: животните вештини и граѓанско образование.“
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Ефект од спроведенотоСоздавањето на родово свесна академска средина е важно за уривањето напостоечките стереотипи во високото образование, а оттука и во општеството.Сепак, и покрај вклучувањето на овој резултат во Стратегијата, се чини дека непостои доволно развиена политичка воља и свест за потебите од интервенција вонаставно-научните процеси на универзитетите. Еклатантен пример за тоа есуспендирањето на уписот на нови студенти на Институтот за родови студии приФилозофскиот факултет на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, кој еединствената образовна единица во земјата која обезбедува формално академскообразование на додипломски студии од областа на родовата проблематика.Ваквата состојба трае три академски години и во моментов нема најави зареотвареање на институтот за нови студенти.ПрепоракиОвие активности мора да бидат планирани и спроведени заедно соакредитираните универзитети во земјата. Потребен е зголемен напор однадлежните институции за соработка со универзитетите и обезбедување насоодветни финансиски средства.
СЦ 2. ССЦ 2.4. Резултат 4: Промовиран принципот на родова еднаквост во научно
истражувачката работаОпис: Промовиран принципот на родова еднаквоство научно истражувачката работаОдговорна институција: БРО, МОНПотенцијално влијание: Трансформативно
Степен наисполнување

1. Родова анализа нанаучноистражувачкатаработа Не е започнато
2. Критериуми заоценување нанаучните проекти одродова перспектива Не е започнато

Предвидено со оперативен план-2013 HеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Изработка на родова анализа на научно истражувачката работа во РМ; 2.Изработка на предлог критериуми за оценување на научните проекти од родоваперспектива, финансирани од страна на МОН.Спроведени активности во текот на 2014Спроведувањето на овие активности не е започнато.Ефект од спроведенотоИмплементацијата на овие активности доцни две години и оттука не е можно дасе оцени каков би бил реалниот ефект. Сепак, доколку предвидените активностисе спроведат во целост и предвидените критериуми за оценка континуирано сеупотребуваат, реално е да се очекуваат и квалитативни и квантитативни промениво истражувачката работа. Во таа смисла, целта на предвидените мерки езголемување на бројот на истражувања кои ќе ја вклучуваат родовата
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компоненета, трудови кои ќе се однесуваат на родовата проблематика изголемено учеството на жени истражувачи во академската заедница.Препораки42Утврдување на критериумите во еден транспаренте и партиципативен процес еисклучително значаен. Владата, исто така, би можела да го прошири и опсегот налица кои можат да конкурират за научно-истражувачка работа, на пример набизнис заедницата или граѓанскиот сектор, и на тој начин да обезбеди поголемоучество на жените во овие проекти.
Специфична стратешка цел 2. 5: Здравство

СЦ 2. ССЦ 2.5. Резултат 1: Родова еднаквост и здравствена евиденција
Опис: Воведување на изедначена методологија заприбирање, следење и анализа на податоциза сите видови болести на мажите и жените иза користените здравствени услугиОдговорна институција: Министерство за здравство, Институт зајавно здравјеПотенцијално влијание: Значајно

Степен наисполнување

1. Нови извештаи-обрасци закористење наздравственитеуслуги Делумно исполнето
2.Софтверскипрограми и регистриза следење назаболувањата Делумно исполнето
3.Едукација наздравственитеработници Не е започнатоПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 ДаПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Продолжување на активностите за изработка и воспоставување на новиизвештаи-обрасци за користење на здравствените услуги од родова перспектива;2. Воспоставување на софтверски програми и регистри за следење на одреденизаболувања кај мажите и жените; 3. Едукација на здравствените работници запримена на новите методологии за пополнување на обрасцитеСпроведени активности во текот на 2014Според податоците добиени од ЕСЕ43 во 2014 година за првата предвиденаактивност која предвидува изработка на нови извештаи-обрасци за користење наздравствените услуги, немало активности. Користењето на здравствените услугиво 2014 година било евидентирано преку програмата „Мој термин“ и според

42 Стратегија за родова еднаквост: Извештај во сенка за напредокот-2013, Реактор, 2014.43 Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ). За повеќеинформации види www.esem.org.mk
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информациите кои ЕСЕ ги има добиено од Министерството за здравство оваапрограма дозволува евидентирање на користење на услугите од родоваперспектива. Од друга страна, според податоците добиени од Студиорум44 вотекот на 2013 и 2014 година, изработени се неколку видови нови обрасци, како например за мајчина книшка и имунизациска картон, но истите се уште не се воупотреба.Воспоставувањето на софтверски програми и регистри за следење на одреденизаболувања кај мажите и жените е активност која е предвидена да сеимплементира во континуитет од 2011 до 2015 година, според утврденатаПрограма на Владата на Република Македонија45. Но, наведената временска рамкаод НАП не се поклопува со предвидената рамка од Програмата на Владата. СпоредСтудиорум, во рамките на платформата “Мој термин” се водат евиденции за ситезаболувања по Меѓународната класификација на болести (МКБ-10), која еофицијално усвоена и по која работи здравствениот систем во РепубликаМакедонија. Сите собрани податоци содржат информација за полот на пациентот.Во моментот, се водат само неколку регистри, и тоа за дијабет, малигнизаболувања, професионални заболувања и повреди на работното место, итн.Обрасците за водење на сите регистри се изработени, но се уште не се усвоени. Во2015 година се планира воспоставување на сите 34 регистри (согласно назаконот) и тоа во електронска форма преку платформата “Мој термин”.За активноста која предвидува едукација на здравствените работници немаподатоци, и имплементирањето на оваа активност зависи од целоснатаимплементација на претходните две активности.Ефект од спроведенотоИмајќи предвид дека и во 2014 не е забележано целосно исполнување напредвидените активности, нема ефекти од предвидениот резултат.Потенцијалното  влијание е значајно за постигнувањето на родовата еднаквост,бидејќи предвидените активности значат прибирање на податоци клучни заоткривањето на критични области и трендови,  креирање на превентивни меркии воопшто унапредувањето на здравствените политики, а  се со цел да се подобриздравјето на жените и мажите соодветно на нивните потреби.ПрепоракиВоведување на регистар за специфични болести кој ќе бележи и родово-разделенаевиденција на болести е неопходен. Во моментот статистичките податоци заодредени болести, како што е на пример ракот на дојката, е произволен, точнозатоа што не постои централизирана евиденција и статистичко водење наболести кои ја запазуваат и родовата компонента. Исто така, Студиорумпотенцира дека е неопходно усогласување на прибирањето на податоците прекуусогласување на обрасците, и дека е потребна понатамошна работа во насока наформирање на интегриран здравствен информациски систем.СЦ 2. ССЦ 2.5. Резултат 2: Подигање на квалитетот на здравствените услуги
Опис: Подигање на квалитетот и достапноста наздравствените услуги за мажите и женитеОдговорна институција: Министерство за здравство, Институт зајавно здравје, Центри за јавно здравје
44 Центар за регионални истражувања и соработка “Студиорум” (Студиорум) – тинк-тенккој работи на здравствени истражувања и политики. За повеќе информации видиwww.studiorum.org.mk45 Програма за рана детекција на малигни заболувања во Р. Македонија за 2012, СлужбенВесник на РМ, бр 9 стр9, 20 Јануари, 2012
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Потенцијално влијание: Трансформативно

Степен наисполнување

1.Кампањи запревентивнипрограми Делумно исполнето2. Програма за ранадетекција на малигнизаболувања Делумно исполнето3. Промоција напотребатата одзаштита нарепродуктивните исексуалните права нажената
Делумно исполнето

4. Обезбедување нагинеколози во ПЗЗ Делумно исполнето5. Истражување засексуалното ирепродуктивнотоздравје на Ромките Не е започнато
Предвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 Да, делумноПрепораки: Продолжување на активноститеКоментар: Активност 5 е предвидена со НАП за 2013,меѓутоа до сега не била вклучена ниту во ОП2013, ниту во ОП 2014.Целосен текст на предвидените активности1. Спроведување на кампањи и други информативни мерки за промоција напостоечките превентивни програми, со цел унапредување на здравјето на мажитеи жените за најчестите состојби во однос на морбидитетот и морталитетот; 2.Подобрување на постоечките мерки за заштита на женското здравје, односноспроведување на Програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ(рак на дојка, рак на матка и рак на дебело црево); 3. Промовирање на потребатаод заштита и унапредување на репродуктивните и сексуалните права на жената(Зголемување на свесноста на жените за нивните сексуални и репродуктивниправа и за сексуално-преносливите инфекции); 4. Обезбедување на лекари -гинеколози во дејноста гинекологија и акушерство во примарна здравственазаштита (ПЗЗ) според нормативот кој изнесува 1 тим на 3000 жени >15 години,согласно со Мрежата за здравствени установи во РМ; 5. Истражување за знаењата,ставовите, вештините и праксата (КАПС) на жените Ромки за унапредување насексуалното и репродуктивното здравје.Спроведени активности во текот на 2014Според податоците добиени од ЕСЕ, во текот на 2014 не биле спроведени воцелеост кампањи за превентивни програми. ЕСЕ наведува дека во 2015 годинаИнститутот за јавно здравје има започнато кампања за промоција на овојскрининг преку подготовка на видео спот и емитување на истиот на ТВ станицитево Македонија. Меѓутоа освен оваа активност, се наведува дека кампањи иедукативни активности за скрининг за рано откривање на карцином на дојка несе спроведени, бидејќи и самиот скрининг не бил спроведен. Во 2014 годинаспроведена е едукативно-информативна кампања за рано откривање накарцином на дебело црево, но се уште нема детални информации за обемот иактивностите.
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Програмата за рана детекција на малигни заболувања, според податоците од ЕСЕе делумно спроведена. Имено, скринингот за рак на дојка во 2014 не билспроведен, но во Програмата за рана детекција на малигни заболувања за 2015година е предвидено да се спроведе овој скрининг и одвоен е буџет за неговаимплементација. Понатаму, се наведува дека скрининг за рак на грло на матка билспроведен во 2014 година со кој што биле опфатени 26.270 жени на возраст од 49-60 години и жените од 36-48 години кои во 2013 година не направиле Пап тест.46Нема доволно официјални податоци за предвидената промоција на потребататаод заштита на репродуктивните и сексуалните права на жената. Од ЕСЕпосочуваат дека во програмата за активна здравствена заштита на мајките идецата во 2014 година е предвидена активност „Едукација на семејства ворурални средини и ромски заедници за унапредување на здравјето и развојот кајдецата, вакцинации, безбедно мајчинство и адолесцентно здравје од страна наРЗМ и патронажна служба“. Оваа активност таргетира 5.000 семејства, но какошто наведуваат од ЕСЕ, податоци за тоа дали и во колкав степен е реализиранаоваа активност не постојат. Истата активност, но со таргет група од 2.200семејства, е предвидена и за 2015. Од ЕСЕ исто наведуваат дека Министерствотоза здравство и ЈЗУ Здравствен дом – Скопје во 2014 година подготвиле едукативнаброшура за Сексуално и репродуктивно здравје на македонски и албански јазик,која што била доставена до советувалиштата за репродуктивно здравје ворамките на Центрите за јавно здравје. Меѓутоа, не постојат детални информацииза тиражот и местата на дистрибуцијата на овие примероци.Според податоците добиени од Студиорум, во рамките на Министерството заздравство, а во соработка со граѓанскиот сектор, воспоставен е систем на Ромскиздравствени медијатори (РЗМ) уште во 2011 година, кои во соработка сопатронажната служба реализираат дел од активностите поврзани со третатаактивност, односно едукација на семејства во ромски заедници за унапредувањена здравјето. Иницијално, биле обучени 16 РЗМ и ангажирани во 8 општини сонајбројна ромска популација (3 општини во Градот Скопје, Прилеп, Тетово,Гостивар, Штип и Кочани), а во 2014 година биле потпишани договори заангажирање на нови РЗМ во истите и други општини. За својата работа РЗМ гоизвестуваат Министерството за здравство, но од Студиорум истакнуваат дека воовој систем родовата перспектива не е целосно застапена. Во текот на 2014година, изработен е софтвер, кој треба да се применува од 2015 година, за водењеевиденција на работата на РЗМ, и се прават напори истиот да биде поврзан соплатформата “Мој термин” со што ќе се овозможи интеграција на добиенитеподатоци со здравствено-информацискиот систем.Според информациите добиени од ЕСЕ, ниту Министерството за здравство, нитуФЗОМ не превзеле никакви конкретни мерки за обезбедување на гинеколози воПЗЗ. ЕСЕ исто така посочуваат дека за да се постигне нормативот од 1 тим на 3000жени над 14 години47, потребно е да има 286 матични гинеколози. Понатаму, сенаведува дека официјалните податоци од ФЗОМ во 2014 година во РМ даваат бројод 134 тима на матични гинеколози, што значи дека на тим отпаѓаат 6.411 жени.Притоа, се потенцира дека во 45 општини во РМ нема ниту еден тим на матиченгинеколог, а во 24 општини нема доволен број на тимови. Според тоа, само во 15општини во РМ има доволен број на тимови на матични гинеколози, согласнонормативот. За последната активност, што предвидува истражување за знаењата,ставовите, вештините и праксата (КАПС) на жените Ромки за унапредување на
46 Ефекти од Скрининг-програмата за рано откривање на рак на грло на матка воРепублика Македонија по повод “Неделата за превенција на цервикалниот канцер”, 25-31јануари 2015 година. Достапно на: http://www.iph.mk/efekti-od-skrining-programa-za-rano-otkrivanje-na-rak-na-grlo-na-matka-vo-rm-po-povod-nedelata-za-prevencija-na-cervikalniot-kancer-25-31-januari-2015-godina/47 Во НАП старосната граница е од 15 години.
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сексуалното и репродуктивното здравје нема информации дали е спроведеновакво истражување.Ефект од спроведенотоСо програмата за рана детекција на малигни заболувања во РМ (рак на дојка, ракна матка и рак на дебело црево) е планирано скринингот за рак на грло на маткаво 2014 година да опфати само 30.000 жени, со возраст од 49-60 години и жени од36-48 години кои во 2013 година не направиле Пап тест. Ова претставува помалкуод 25% од целната популација на жени. Споредбено со оваа бројка, европскитеземји со овој вид на скрининг имаат опфат од над 75% од целната популација. ОдСтудиорум нагласија дека во програмата за 2013 година, стои дека согласно надоктрината, целната група се жени од 24-60 години, а препорачаниот период натестирање/контрола е 3 години, заради што од 2012-2014 година ќе се опфаќаатпоединечни возрасни групи, т.е: 2012 – од 24-35 години; 2013 г. – 36-48 години, иво 2014 г. – 49-60 години. Затоа, предвидените активности ќе имаат поголемефект доколку се оддржи предвидениот континуитет на активностите, соповторливост на тестирањата кај секоја целна група во временски интервали коикореспондираат со препорачаниот период на тестирање од 3 години.Понатаму, уште еден позитивен исчекор во 2014 година беше вклучување воПрограмата за рано откривање на малигни заболувања за 2014 година напревентивни прегледи за 20.000 мажи на возраст 50-55 години, кај мажи софамилијарна историја на болеста – 45-50 години. Овие прегледи се предвидени иво програмата за 2015 година за 10.000 мажи. Доколку овие превентивнипрегледи се одржат во предвидениот период тоа ќе влијае значително врзквалитетот на здравјето кај машката популација.ПрепоракиСпроведувањето на предвидените активности целосно и во континуитет биводело до значајни позитивни промени во однос на подигање на квалитетот идостапноста на здравствените услуги за жените и мажите. Понатамошнитенапори во ова поле, би можеле да вклучат и можност Министерството заздравство да воведе задолжителен ПАП тест со обезбеден пристап за сите жени,исто како што тоа го направи со воведување на задолжителната ХПВ вакцинацијакоја е задолжителна само за девојчиња на возраст од 9-12 години.Понатаму, потребно е кај скринингот за рак на дебелото црево, да се премине одопуртунистички скрининг, кон проактивен, организиран пристап кој ќе вклучуваактивно поканување на лицата за скрининг, и да не се се остава на само-иницијативност на граѓаните.Исто така, неопходно е да се превземе поголема инцијатива за обезбедување налекари-гинеколози во оние општини каде што нема ниту еден тим на матиченгинеколог. Итноста за имплементација на оваа активност се согледува воиницијативата покрената од страна на жените во Шуто Оризари кои побараапристап до матичен гинеколог со цел да се реши проблемот на 8000 жени ворепродуктивен период кои немаат каде да се информираат, прегледуваат илилекуваат. Во таа смисла, важно е предвиденото со НАП истражување за знаењатаза сексуалното и репродуктивното здравје кај жените Ромки да биде вклучено воследниот оперативен план и соодветно спроведено.
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СЦ 2. ССЦ 2.6. Резултат 1: Подобар пристап до социјална заштита
Опис: Подобрен пристап и квалитет на социјалниуслуги за мажите и жените во однос нанивните специфични потреби од родоваперспективаОдговорна институција: Завод за социјални дејности, МТСППотенцијално влијание: Трансформативно

Степен наисполнување

1. Вклучување народовиот концепт возадолжителнитеобуки Значително исполнето/континуиранаактивност2. Зајакнување накапацитетите настручните работнициво ЗСД/ЦСР Значително исполнето /континуиранаактивност3. Анализа ивклучување народовиот концепт востручнатадокументација наЗСД
Значително исполнето /континуиранаактивност

4. Родова анализа напристап накорисници досоцијални услуги Не е започнато
5. Јакнење накапацитетите натрудоватаинспекција Значително исполнето /континуиранаактивност6. Обуки за родовасензибилизација намеханизмите заимплементација наЗРО, ЗЕМ и ЗСЗД

Значително исполнето /континуиранаактивност
Предвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 Да, делумноПрепораки: Продолжување на активноститеКоментар Активност 5 и 6, не се предвидени во НАП носе вклучени во ОП2014Целосен текст на предвидените активности1. Вклучување на родовиот концепт во задолжителните обуки во системот налиценцирање на стручни работници во системот на социјална заштита; 2.Зајакнување на капацитетите на стручните работници во системот на социјалназаштита за родовиот концепт преку систематска обука; 3. Анализа и вклучувањена родовиот концепт во стручната документација на ЗСД за работа со различникатегории на лица во социјален ризик (упатства, стандарди); 4. Родова анализа напристап на корисници – мажи и жени, до социјални услуги и нивна искористеност(социјална парична помош, самохрани родители, доверување дете на чување ивоспитување и законска издршка на малолетно дете од родителот со кого неживее) и препораки за пристап до услуги; 5. Јакнење на капацитетите на
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трудовата инспекција, со цел заштитата од дискриминација врз основа на пол.Спроведување на две обуки наменети за трудовите инспектори; 6. Спроведувањена обуки за родова сензибилизација (недискриминација врз основа на пол) намеханизмите за имплементација на ЗРО, ЗЕМ и ЗЗСД.Спроведени активности во текот на 2014Спроведувањето на активностите е на значително ниво. Во 2104 се обученидополнителни 37 стручни работници од различни ЦСР (37 во 2013 година) прекуМодулот за родова рамноправност во социјалната работа, кој е еден одзадолжителните модули на Тренинг програмата за континуиран професионаленразвој.Родовата перспектива е вклучена во 6 стандарди и 10 процедури за постапувањена ЦСР и предвидени се понатамошни активности за ревизија на стручнидокументи.Активностите 5 и 6 не се предвидени со НАП, но се вклучени во ОП2014 и сецелосно исполнети. За активност 5 која се однесува на јакнење на капацитетитена трудовата инспекција со цел заштита од дискриминација врз основа на пол сеспроведени две обуки наменети за трудовите инспектори од скопските иопштинските инспекторати. Спроведени се две обуки за родова сензибилизацијана механизмите за имплементација на ЗРО, ЗЕМ и ЗЗСД за учесници од единицитеза локалната самоуправа и дел од министерствата.Ефект од спроведенотоИмајќи предвид дека се работи за континуирани активности и дека обуките застручните соработници влегуваат во корпусот на задолжителни обуки, може да сеочекува позитивен ефект. Меѓутоа, вкупниот број на обучени лица е приближно17 % од вкупниот број на стручни соработници во ЦСР. Слична е состојбата и заобуките на трудовите инспектори и надлежните институции за имплементацијана законот за работни односи.Во врска со родовата анализа на пристапот до услуги, потребен е поголем напор идефинирање на упатства за одговорната институција, бидејќи ЗСД не е надлеженза паричните услуги во центрите за социјална работа. Од ЗСД велат дека МТСПможе да ја спроведе оваа активност во рамките на СПИЛ програмата.ПрепоракиГрадењето на капацитетите е од исклучителна важност за намалувањето народовите јазови и оттука потребно е интензивирање на предвиденитеактивности. Во таа смисла, Владата треба да одвои дополнителни човечки ифинансиски ресурси за да се осигура дека со активностите ќе биде опфатенацелната група.
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3: Негување/Градење на култура на еднакви можности и
промоција на еднаков третман и недискриминација врз основа на пол

Специфична стратешка цел 3.1: Зајакната општествена свест за причините и
последиците од родовата нееднаквост преку промоција и поддршка на
позитивни примери за родово сензитивни медиумски содржини, културни и
едукативно воспитни иницијативи, родово одговорни социјално
корпоративни приватни и јавни претпријатијаСЦ 3. ССЦ 3.1. Резултат: Родова еднаквост и медиумите
Опис: Усвоена родово сензитивна програмскаполитика во медиуми или Подобренамедиумска содржина од перспектива на
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родова еднаквостОдговорна институција: Агенција за аудио и аудиовизуелнимедиумски услуги, СЕМПотенцијално влијание: Значајно

Степен наисполнување

1. Избор на најдобрареклама Не е започнато2. Јавни дебати застереотипите ипредрасудите Целосно исполнето/ континуиранаактивност3. Регулаторенмеханизам замониторинг напечатени медиуми Не е започнато
4. Кампања заподигнување најавната свест Не е започнато (предвидено за 2015)5. Анализа наначинот наприкажување нажените и мажите Целосно исполнето/ континуиранаактивност6. Анализа народовите прашања вопрограмскитеконцепти Целосно исполнето/ континуиранаактивностПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 ДаПрепораки: Продолжување на активноститеЦелосен текст на предвидените активности1. Спроведување на избор на најдобра реклама која најефективно се бори сосексистичките стереотипи и промовира еднаквост меѓу мажите и жените; 2. Јавнидебати за стереотипите и предрасудите во медиумите; 3. Воспоставување нарегулаторен механизам за мониторинг на печатените медиуми во насока наелиминирање на стереотипски и дискриминаторски содржини; 4. Спроведувањена кампања за подигнување на свеста кај граѓаните за сескистички содржини вомедиумите; 5. Анализа на начинот на прикажување и претставување на жените имажите во програмските концепти и содржини; 6. Анализа на родовите прашањаво програмските концепти и содржини на средствата за јавно формирање за коиСоветот е надлежен да врши надзор.Спроведени активности во текот на 2014На 23 декември 2014 во Скопје е одржана дебата на тема „Критичко разбирање намедиумите – род, млади, медиумска писменост“ и со тоа целосно е исполнетавтората активност што предвидува спроведување на јавни дебати застереотипите и предрасудите во медиумитеКампањата за подигнување на свеста за сексистички содржини во медиумите епрефрлена за 2015 година, и за тоа е известен МТСП. Одлуката за префрлање наоваа активност за наредната година се должи на преобемните активности во2014, и поради подготовката на посебната програма за поттикнување намедиумската писменост за 2015 година која што има посебен дел за родоватаеднаквост.
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Во текот на 2014 година биле изработени две анализи: Анализа на начинот наприкажување на жените и мажите, и Анализа на родовите прашања вопрограмските концепти и истите се објавени на вебстраната на Агенцијата зааудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Изготвувањето на овие анализи егодишна обврска што произлегува од ЗЕМ48 и овие две активности, иако непредвидени со НАП, се вклучени во ОП2014.Ефект од спроведенотоАгенцијата вложува сериозни напори на полето на родова еднаквост и веќе вторагодина по ред во целост ги исполнува предвидените активности. Имајќи предвиддека подигнувањето на свеста и и промоцијата на култура на родова еднаквост еконтинуирана активност, се уште е рано за да се процени реалниот ефект одспроведените активности.ПрепоракиВлијанието на медиумите за разбивање на родовите стереотипи е одисклучителна важност. Потребни се дополнителни напори за промоција намеханизмите за заштита, како на пример телефонската линија за пријавување нанавредливи содржини од родова перспектива со број 02 3103-400. Во 2103 годинанемало ниту една пријава, а во 2014 само една која се однесувала на печатенмедиум, односно на електронско издание на печатен медиум за што агенцијта нее надлежна49. Оттука, Владата треба итно да започне со воспоставување намеханизам за мониторинг на печатените медиуми.
Специфична стратешка цел 3.2: Воспоставена координација (соработка) меѓу
јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор во имплементацијата на Законот
за еднакви можности на жените и мажите

СЦ 3. ССЦ 3.2. Резултат 1: Координација меѓу јавниот, приватниот и граѓанскиотсектор во имплементацијата на Законот за еднакви можности на жените имажите.
Опис: Воспоставен и функционален систем закоординација меѓу јавниот, приватниот играѓанскиот сектор во планирањето иследењето на напредокот во постигнувањетона родова еднаквостОдговорна институција: МТСППотенцијално влијание: Значајно
Степен наисполнување

1. Формирање надата база наанализи иистражувања одобласта на родоватаеднаквостродово разделениподатоци, прекуреактивирање на
Значително исполнето

48 Член 17, Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)49 Член 3, Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Службен весник наРепублика Македонија бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014 и 132/2014)
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веб-страната родоварамноправност2. Интернипроцедури за ОДУ,ЕЛС за задолжителнаконсултација соприватен, граѓанскисектор
Не е започнато

Предвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план-2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Формирање на дата база на 1) анализи и истражувања од областа на родоватаеднаквост, продуцирани од страна на органите на државата, ЕЛС, приватен играѓански сектор, меѓународни организации и институции, 2) и родово разделениподатоци поврзани со програмите на Владата, преку реактивирање на веб-страната родова рамноправност; 2. Воведување на интерни процедури од странана органите на државна управа, ЕЛС за задолжителна консултација со приватен,граѓански сектор и други чинители за формулирање на програмите восекторските области кои со Стратегијата се дефинирани како приоритетни запостигнување на родова еднаквост.Спроведени активности во текот на 2014Првата активност која предвидува формирање на дата- база и веб – страница сеспроведува во соработка со Реактор. Во моментов се изработува веб – страницатаrodovaednakvost.gov.mk. Дополнително, во моментов функционира и веб –страницата rodovreaktor.mk, која што содржи родово-поделени податоцираспределени во категории и презентирани во форма на извештаи, визуелизациии инфографици.До сега не се започнати никакви активности за воведување на интерни процедуриза ОДУ, ЕЛС за задолжителна консултација со приватен, граѓански сектор, нопредвидената временска рамка во НАП се однесува на периодот 2014 – 2016, паможе да се очекува дека ќе биде предвидена во следните оперативни планови.Ефект од спроведенотоПостоењето на лесно достапни, интерактивни и визуелизирани податоциовожможува информирана дискусија за положбата на жената во општеството, нои поттикнува активности за промоција на родовата еднаквост50. Оттука, уредна иредовно ажурирана дата база ќе им помогне на надлежните институции вокреирањето на политиките и конкретните мерки, но и на сите останати чинителиво оштеството како што се бизнис заедницата, образовните институции,политичките партии, креативната индустрија итн.ПрепоракиГраѓанскиот сектор активно учествува во општествените процеси кои јапромовираат родовата еднаквост. Ваквиот придонес е препознаен и однадлежните институции 51 и затоа е потребно оваа комуникација да сеинтензивира и да биде формализирана. Креирањето на платформата за родова
50 http://rodovreactor.mk/project/51 Еден од заклучоците на националната конференција: Родово еднакво општество-состојба и предизвици одржана на 9ти март, 2015. За повеќе информации видиhttp://www.reactor.org.mk/NewsDetails.aspx?id=20&&newsID=193&lang=mk-MK
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еднаквост52 е вистинска можност за надлежните институции да соработуваат соеден субјект кој ги обединува организациите активни во полето на родоватаеднаквост.
СЦ 3. ССЦ 3.2. Резултат 2: Поттикнување на приватниот сектор за спроведување наЗаконот за еднакви можности
Опис: Приватниот сектор е поттикнат да госпроведува Законот за еднакви можности,преку спроведување на соодветни основни ипосебни меркиОдговорна институција: Интер-ресорската групаМТСППотенцијално влијание: Значајно
Степен наисполнување

1. Развивање ивоведување намаркери за родоваеднаквост Не е започнато
2. Критериуми зародова еднаквостпри оценка наапликации Не е започнато
3. Оглас за избор напилот компании воприватниот сектор Не е започнатоПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план -2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности:1. Развивање и воведување на маркери за родова еднаквост како помошна алаткана приватниот сектор да промовира принцип на еднакви можности; 2.Дефинирање на критериуми за родова еднаквост при оценка на апликации ипонуди на приватни и граѓански организации и доделување на тендери на јавни иприватни претпријатија; 3. Објавување на оглас за избор на пилот компании воприватниот сектор што ќе аплицираат маркери за родова еднаквост.Спроведени активности во текот на 2014Овие активности не се започнати. Предвидената временската рамка во НАП е2014 – 2016 година, па може да се очекува да бидат предвидени во ОП2015 иОП2016.Ефект од спроведенотоВоспоставување на еднакви можности на жените и мажите е грижа на ситесубјекти во јавниот, но и во приватниот сектор53. Оттука, целосно исполнување нацелта на ЗЕМ е невозможна без интервенции и во приватниот сектор. Имајќипредвид дека на пазарот на труд постојат родови јазови, како на пример

52 За повеќе информации види http://rodovaplatforma.mk/53 Член 2, Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)
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разликата во платите 54 и во раководните позиции 55 имплементирањето напредвидените мерки ќе придонесе кон уривање на стереотипите ивоспоставување на практики што ја унапредуваат родовата рамноправност.ПрепоракиПотребно е Владата да вложи дополнителни напори и да одвои средства запредвидените активности во приватниот сектор.
Специфична стратешка цел 3.3: Воспоставени и функционални механизми за
заштита и постапка при дискриминација во јавниот и приватниот сектор
заснована на пол согласно со ЗЕМСЦ 3. ССЦ 3.3. Резултат 1: Воспоставени функционални механизми за родовазаснована дискриминација во јавниот и приватниот сектор
Опис: Воспоставени функционални механизми зародова заснована дискриминацијаОдговорна институција: МТСП, НП, Собрание на РМПотенцијално влијание: Значајно
Степен наисполнување

1. Правен застапникза еднакви можности Не е започнато2. Консултативни икоординативнисостаноци Не е започнато3. Годишни извештаиза родова заснованадискриминација Не е започнатоПредвидено со оперативен план-2013 НеПредвидено со оперативен план-2014 НеПрепораки: Потребни се понатамошни напориЦелосен текст на предвидените активности1. Вработување на правен застапник за еднакви можности помеѓу жените имажите при МТСП Спроведени активности во текот на 2014; 2. Редовниконсултативни и координативни состаноци помеѓу застапникот за еднаквиможности, СЕМ, народниот правобранител КЗД и Интерресорската група заеднакви можности, со цел следење на ситуацијата и процесите за заштитата одродово заснована дискриминација; 3. Објавување на годишни извештаи за родовазаснована дискриминација на веб страните на народниот правобранител КЗД иМТСП.Спроведени активности во текот на 2014ЗЕМ предвидува постапка за утврдување на нееднаков третман на жените имажите која ја води Застапник за еднакви можности на жените и мажите, лицевработено како државен службеник во МТСП. Меѓутоа ваквиот застапник се уштене е назначен.Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација и МТСП необјавуваат специјализирани годишни извештаи за родова заснованадискриминација на своите веб страници.
54 „Вработените жени имаат плата во просек под 15 000 денари, додека просечната платана вработените мажи е нешто над 20 000 денари“ Истражување Реактор, 2014.55 Истражување Реактор, 2014
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Ефект од спроведенотоНародниот правобранител, во својот годишен извештај во делот примери одпрактиката, дава полово разделени податоци и оттука може да сеидентификуваат случаите на жени и мажи на кои им биле нарушени правата икои поднеле претставки. Меѓутоа, не постои дел од извештајот кој се однесува надиректна или индиректна дискриминација по однос на пол и речиси еневозможно да се утврди реална слика за состојбите.ПрепоракиПотребно е назначување на застапник и кампања за јавна промоција на овојмеханизам на заштита. Промотивните активности треба да вклучат и леснадостапност до застапникот (директна бесплатна телефонска линија и вебстраница на која би се објаувале постигнатите резултати од неговата работа). Натој начин ќе се стимулира пријавувањето на родова дискриминацијата и ќе сепридонесе за зголемување на довербата кон иституциите.Понатаму, потребно е институциите да започнат со изготвување наспецијализирани извештаи за родово-базирана дискриминација.
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IV:	НАЦИОНАЛЕН	КОНТЕКСТ	Последниот дел на извештајот ги сумира заклучоците од анализата на ситепредвидени и имплементирани активности и дава преглед на возможни следничекори. И покрај нотираниот прогрес, од прикажаното во претходното поглавјепроизлегува дека во голема мера заклучоците и препораките се поклопуваат сооние утврдени во извештајот во сенка за 2013 година.
Тековни приоритети на засегнатите страниИ оваа година предизвиците можат да се сумираат во пет точки: недостаток од
финансиски средства, ограничени капацитети на администрацијата,
неусогласеност на стратешките и оперативните документи, непостоење на
методологија за следење на имплементацијата и ограничено учестсво на
граѓанскиот сектор.1. Во 2014 година за прв пат беа одвоени финансиски средства заспроведување на националниот акциски план. Несомнено, ова е чекор запоздравување, меѓутоа одвоените 15 000 евра се оценети како недоволниза предвидените активности;2. Споредено со 2013, во 2014 година има минимално позитивнопоместување во капацитетите на државната и локалната администрацијаза вградување на родовиот концепт во нивната работа;3. И во 2014 година постои неконзистентност помеѓу националниот акцискиплан и оперативнот годишен план;4. Утврдување на методи за следење на имплементацијата на годишно ниво еважно не само за остварување на предвидените цели, туку и за иднитепрограмски активности;5. Во 2014 година учеството на граѓанскиот сектор во процесите надонесување одлуки е ограничено. Меѓутоа, со формирањето наПлатформата за родова еднкавост се создадени услови за отворање нафункционален комуникациски канал меѓу надлежните институции играѓанските организации кои работат на родова еднаквост.
ПрепоракиОпштите препораки кои можат да призлезат од погоре дадените заклучоци серечиси идентични на оние формулирани во извештајот во сенка за 2013 година.Препораки се хоризонтални, додека специфичните препораки се дадени подсекоја резултат анализиран во поглавјето III.
1. Зајакнување на капацитетите (човечки и финансиски) за спроведување на
предвидените активностиСпоредено со 2013 (15 %) постои напредок во процентот на целосноимплементирани активности во 2014 година (21 %). Меѓутоа, овој напредок еминимален ако се има предвид генералната слика за состојбите и целите кои гипоставува Стратегијата. Активностите предвидени со НАП, имаат смисла,поврзаност, и логички тек во рамките на секоја стратешка цел, но во праксаочигледна е неконзистенстноста и селективноста во нивното спроведувавање. Оданализата и за 2013 и за 2014 година произлегува дека опративнте планови гивклучуваат оние активности кои што не се „проблематични“ за имлементација,односно имаат мали финансиски импликации, одговараат на знаењето иможностите на одговорните лица и не изискуваат широка координација иконсултација. Во таа смисла, разбирлива е загриженоста на дел од граѓанскиотсектор дека со ваков тренд на исполнување на активностите, не постојат реалнишанси за остварување на целите на Стратегијата во предвидена временска рамка.
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Оттука, исклучително е важно во следните оперативни планови да бидатпредвидени соодветни финансиски и човечки ресурси. Потребна е силнаподдршка, во смисла на ресурси но, и политичка воља за Секторот за родоваеднаквост, кој носи голем товар од спроведувањето на Стратегијата.Во насока на зголемувањето на расположивите ресурси е и препораката којапроизлезе од јавната расправа на КЕМ и се однесува на потребата од зголемувањена средствата наменети за економско јакнење на жените. Оваа препорака бешеформулирана со директно учество и аргументација на дел од граѓанскитеорганизации кои учествуваа на расправата.
2. Усогласување на оперативните планови со Националниот акциски планПотребно е да се надмине континуираната неусогласеност помеѓу националниотакциски план и оперативниот годишен план. Оваа состојба беше и нотирана нарасправата на КЕМ за изветајот на Владата за 2013 година, но и покрај усвоенатапрепорака за нејзино надминување, неконзистентоста се јавува и во 2014 година.ОП2014 не вклучува низа активности предвидени со НАП, што доведува до нивнонеспроведување. Понатаму, ОП2014 воведува активности кои ниту се предвиденисо Стратегијата ниту со НАП. Вакавиот принцип на работа може да биде ипозитивен, во смисла на тоа дека се исправени некои пропусти направени вопретходните циклуси на планирање. Меѓутоа, менувањето на содржината наакцискиот план укажува и на тоа дека дел од институциите инсистираат наактивности развиени во рамките на нивнте програми, и иако овие активностиимаат родов предзнак, сепак не се дел од концепциски издржаните Стратегија иНАП.
3. Развивање на методологија за следење на спроведувањето на СтратегијатаИмајќи предвид дека измина и втората година од имплементацијата наСтратегијата особено е важно да се развијат методи за мерење на напредокот воспроведувањето. Стратегијата не вклучува  ваква методолошка рамка за следењеи овој пропуст треба што поскоро да се надмине. Без постоењето на алатки заоценка, не е возможно детектирањето на слабите точки и формулирање на следничекори. Ова особено се однесува на проценката на амбициозноста на Стратегијатаи расположивите човечки и финансиски ресурси за нејзино имплементирање.Понтаму, важно е оваа методологија да ги опфати сите субјекти предвидени соЗЕМ, а не само органите на државната управа. Оттука, клучно е да се развиеконцепт за евалуација кој што ќе ги вклучува и Собранието, политичките партии,приватниот сектор итн. Искуството покажува дека постојниот систем на надзор,кој го спроведува Собранието не е доволен. Од расправата во КЕМ за владиниотизвештај за 2013 година произлегоа низа забелешки и сугестии но истите не се воцелост вклучени во ОП2014. Една од клучните препораки е промената наформатот на извештајот на Владата, кој ќе го следи НАП согласно секторскитеприоритети и ќе се осврне на предвидените активности, предвидените ипотрошените средства, индикаторите за успешност  и ќе формулира идни чекори.
4. Подигање на свестаОстварувањето на предвидените стратешки цели со Стратегијата директнозависи и од подготвеноста на сите чинители во општеството да ја разбератпотребата од активно делување за родова рамноправност. Ова значи дека мораконтинуирано да се работи на подигањето на свеста за причините и последицитеод нееднаквоста меѓу мажите и жените, не само со учесниците во спроведувањетона Стратегијата туку и со поширок граѓански аудиториум. Потребни се
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организирани, видливи и достапни кампањи, но и поголем ангажман од/сомедиумите.
5. Зголемено учество на граѓанскиот сектор во креирањето на стратешките и
оперативни документи, како и во имплементација на СтратегијатаВо изминатава декада граѓанскиот сектор одигра клучна улога во креирањето наагендата и усвојувањето на стратешките документи за родовата еднаквост. Ипокрај значајниот придонес (на пример, три од седумте заклучоци на КЕМ завладиниот извештај за 2013 година беа формулирани со учество на граѓанскитеорганизации) сепак учеството на граѓанските организации во процесите навградување на родовата еднаквост беше сегментиран и некоординиран. Соформирањето на Платформата за родова еднаквост се јавува можност за Владатада соработува со еден субјект во кој се обединети експертиза, капацитети иентузијазам за работа на различни родови прашања. Впрочем, ваквата соработкае и спомената во Стратегијата која препорачува да „биде разгледана можноста заout-sourcing, односно имплементација на дел од активностите од страна наневладини организации“56. Препорачливо е оваа можност да се формализира (сопотпишување на меморандум за соработка) и да се обезбеди учество наплатформата и во програмирањето и во имплементирањето на обврските коипроизлегуваат од ЗЕМ и Стратегијата.

56 Стратегија за родова еднаквост 2013 – 2020, Влада на Република Македонија,Министерство за труд и социјална политика, 2013 година. Страница 5.
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ЛИСТА	НА	КРАТЕНКИАВРМ Агенција за вработување на Република МакедонијаАППРМ Агенција за поддршка на претприемништво на РепубликаМакедонијаАСЈО Академија за судии и јавни обвинителиБРО Биро за развој на образованиеВРМ Влада на Република МакедонијаДЗС Државен завод за статистикаЕЛС Единици на локалната самоуправаЗСД Завод за социјални дејностиЗРО Закон за работни односиКЕМ Комисија за еднакви можности при Собрание на РМКЕДЖ/CEDAW Конвенција за елиминирање на сите форми на дискриминација наженитеМВР Министерство за внатрешни работиМИОА Министерство за информатичко општество и администрацијаМНР Министерство за надворешни работиМОН Министерство за образование и наукаМОТ Меѓународна организација на трудотМП Министерство за правдаМТСП Министерство за труд и социјална политикаНАП Нацонален акциски планНП Народен правобранителОДУ Органи на државната управаОП Оперативен планПЗЗ Примарна здравствена заштитаРБН Родово-базирано насилствоРОБ Родово одговорно буџетирањеСЕМ Сектор за еднакви можности при МТСПСЦ Стратешка целССЦ Специфична стратешка целЦСР Центар/и за социјална работаUN Women Тело на ООН за родова еднаквост и зајакнување на жените
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АНЕКС	I

Организација и методологија за истражување/уредување на извештај во
сенка за спроведувањето на Стратегијата за родова еднаквост во 2014

година

Законот за еднакви можности на жените и мажите57 ги дава основните принципиза втемелување на родовата еднаквост во сите сфери на општественото живеење.ЗЕМ при дефинирањето на целите ги обврзува сите субјекти во јавниот иприватниот сектор на грижа за воспоставувањето на еднаквите можности, јаопределува обврската за отстранување на пречките и создавање на услови заостварување на потполна еднаквост меѓу жените и мажите. Понатаму, ЗЕМдефинира мерки и определува механизми за унапредување на еднаквитеможности на национално и локално ниво, ја регулира постапката за правназаштита во случај на повреда на правото на еднаков третман на жените и мажитеи ги пропишува казнените мерки во случај на неисполнување на обврските.Во согласност со ЗЕМ, во 2103 година Собранието ја донесе Стратегија за родоваеднаквост пропратена со национален акциски план, за период од три години. Запредвидените активности за 2013 и 2014 година беа подготвени годишниоперативни планови.Имајќи предвид дека се изминати две години од донесувањето на Стратегијата,овој извештај во сенка има за цел да даде независна оценка за степенот наимплементација на Стратегијата. Извештајот се надоврзува на наодите наизвештајот во сенка од 2013 година и дава приказ на напредокот воисполнувањето на предвидените мерки, временската рамка на исполнување какои влијанието на овие мерки.Извештајот вклучува мислење на различни релевантни чинители (надлежниинституции и граѓански организации) и формулира препораки за идниактивности кои што треба да бидат спроведени во текот на идната година или дасе најдат во втората последователна стратегија.
I. Опис на истражувачите алатки кои ќе се користат во истражувањето

1. Анализа на материјали и документиИзвештајот вклучува анализа на релевантни материјали и документи: ЗЕМ,Стратегија за родова еднаквост и националниот акциски план 2013 – 2016,извештаи за работа од надлежни институции и материјали подготвени одграѓанскиот сектор и експерти. Извештајот исто така прави анализа наусогласеноста и конзистентност за активностите предвидени со НационалниотАкциски План и Оперативните Планови за 2013 и 2014, како и сеопфатнаусогласеност со горенаведените материјали.
2. Интервјуа со претставници на надлежните институции

57 Закон за еднакви можности на жените и мажите (Службен весник на РепубликаМакедонија бр. 6/2012, 166/2014)



56

За потребите на овој извештај беа спроведени полу-структуирани интервјуа сопретставници на надлежите институции кои во согласност со Стратегијата иНационалниот акциски план имаа предвидени активности и реализација намерки во текот на 2014 година (Министерство за труд и социјална политика;Интер-ресорско, советодавно и консултативно тело за еднакви можности нажените и мажите; Академија за судии и јавни обвинители; Агенција за поддршкана претприемништво на Република Македонија; Биро за развој на образованиетои Педагошка служба при Министерство за образование; Министерство заздравство; Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги, Завод за социјалнидејности).На преставниците од горенаведените институции им беа поставени/испратенипрашања за мерките кои биле во нивна надлежност за спроведување восогласност со Националниот акциски план и годишните оперативни планови.Подолу се дадени клучните прашања кои користени при реализираните средби,телефонски интервјуа и писмена кореспонденција:
Кои активности предвидени во Националниот акциски план и оперативните
планови за 2014 година ги спроведе институцијата? Дали предвидените
активности се целосно имплементирани? Дали во буџетот на институцијата се
предвидени доволно средства за реализацијата на предвидените мерки и
активности? Дали сите предвидени активности се прецизно формулирани и
спроведливи (во смисла на човечките и финансиските капацитети на
институцијата)? Дали при имплементирањето на активностите
институцијата соработуваше со надворешни партнери?Покрај овие, беа поставувани и дополнителни прашања во зависност одспецификите на секоја предвидена и/или реализирана активност.Конкретни одговори беа добиени од следните преставници на надлежнитеинституции:
Јована Тренчевска, Координатор на Интерресорска консултативна исоветодавна група за еднакви можности на жените и мажите, Министерство затруд и социјална политика (средба);
Светлана Цветковска, Советник за превенција и заштита на жртви од трговија солуѓе во Министерство за труд и социјална политика (писмена кореспонденција);
Маја Петрова, Стручен соработник, Агенција за поддршка на претприемништвово РМ (средба);
Емилија Петреска-Камењарова, Раководител на Одделение за човекови права имедиумска писменост во Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги (писменакореспонденција);
Атанас Георгиевски, Правен советник за меѓународна соработка во Академијатаза судии и јавни обвинители (писмена кореспонденција);
Татјана Ристова Димова, Директорка на Завод за социјални дејности (писменакореспонденција);
Соња Кипровска, Заменик координаторка за еднакви можности, Завод засоцијални дејности (телефонско интервју);
Младен Фрчковски, Советник во Министерство за труд и социјална политика(писмена кореспонденција).
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3. Консултативна средба со претставници од граѓански организации и
меѓународни организации кои работат во областа родова рамноправност.Беше оддржана една консултативна средба со Платформата за родова еднаквост,чија цел беше добивање на информации за степенот и квалитетот наимплементација на предвидените мерки во изминатата година. Исто така, седискутираше за искуствата на граѓанскиот сектор во различни области, идничекори и препораки за можностите за поголемо учество на Платформата вопрограмските активности и имплементацијата на Стратегијата за родоваеднаквост. Дополнително, консултативни средби беа оддржани со следнивепреставници од невладини организации и меѓународна организација со целдобивање на подетални информации за одредени тематски области:
Борјан Павловски, Координатор за Јавно здравје и Женско здравјe во Здружениеза еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ), (писменакореспонденција, прашања поврзани со здравство)
Неда Милевска, Извршна директорка на ЦРИС Студиорум (телефонско интервју иписмена кореспонденција, прашања поврзани со здравство)
Неда Коруновска Аврамовска, Претседателка на Реактор-истражување во акција(средба)
Јована Базерковска, Менаџерка на проект, родово одговорни политики/проекти, UN Women (средба, прашања поврзани со родово одговорно буџетирање)
II. Временска рамка на спроведените активности

Активност Број на денови ДатумиАнализа на материјали и документи 4 25 – 28/02/2015Средби со претставници на нaдлежнитеинституции 8 01 – 08/03/2015
Консултативна средба со претставници награѓански организации кои што работат вообласта 1 09/03/2015
Подготвка на извештајот 5 10/03 –15/03/2015


