
                                     
 

                                                                 

 

 

 

 

Конференција 
Превенција и  спречување на насилство врз жени со попреченост:  

Состојбата во државата и препораки  

2 Декември (среда), Скопје 
 
 

Агенда  
 
Модератор: Јагода Ристеска 

09.30-10.00 Регистрација на учесниците  
 

Воведни обраќања 

10.00-10.10 Насилството врз жените – состојбата во 
Македонија  

Елена Димушевска,  
Извршна директорка, Национална 
мрежа против насилство врз жени и 
семејно насилство  

10.10 -10.20 Конвенција за права на лица со 
попреченост – како се адресирани 
потребите и заштитата од насилство   

Луиза Винтон,  
постојан координатор на 
Обединетите Нации и преставник на 
УНДП и УНФПА во Република 
Македонија 

10.20 – 10.30 Законска регулатива и сервиси за семејно 
насилство за жени со попреченост 
 

Фросина Ременски,  
Министерка за труд и социјална 
политика  
 

10.30 - 10.40 Превенција од родово-базирано насилство 
како дел од сексуално-репродуктивно 
здравје  

Бојан Јовановски  
Извршен директор, Асоцијација за 
здравствена едукација и 
истражување, ХЕРА 

 
10:40-10:50 
 

Насилство врз жените со попреченост- 
факти и форми на насилство 
 

Весна Матевска, 
Програмски координатор, 
Асоцијација за здравствена 
едукација и истражување, ХЕРА 



                                     
 

                                                                 

 
ПАНЕЛ 1: Анализа на состојбата во државата: Пристап до информации, пријавување и систем 
на заштита на жените со попреченост жртви на насилство  

10.50 - 11:05 
 
 
 
 
11:05 – 11.20 
 
 

Пристап до информации за превенција и 
заштита од насилство врз жени и семејно 
насилство кај жените со различен тип на 
попреченост  
 
Вклученост на жените со попреченост во 
превентивните активности/ кампањи за 
подигнување на свеста за различните 
форми на насилство врз жени и семејно 
насилство 

 
Елена Ѓурчиновска (Мобилност 
Македонија) 
 
 
Даниела Стојановска-Џинговска 
(Здружение на студенти и младинци 
со хендикеп) 
 
 

11.20 - 11.30 Препознавање на различните форми на 
насилство врз жени и пријавување од жени 
со различни типови на попреченост  

Елена Кочовска (Полио плус) 

11.30 –11.40 Систем на заштита: Достапност и 
пристапност на сервиси за подршка на 
жени со попреченост  

Кристина Плечич Беќарова 
(Национална мрежа против 
насилство врз жени и семејно 
насилство/ ХЕРА) 

11.40 – 12.15 Пауза за кафе/чај 
 

 

 
ПАНЕЛ 2: Како да се унапреди превенцијата и заштитата од насилство кај жените со 
попреченост ? 

12.15- 12.30 Подготовка на стручен кадар: Едукација за 
сексуално и репродуктивно здравје и права 
како превенција од злоупотреба  

Оливера Рашиќ Цаневска,  
Филозофски факулте 

12.30 - 13.00 Препораки за специјализирани сервиси за 
родово базирано насилство 

Снежана Матовска- родител 
Претставник од Солем 

13.00- 13.30 Заклучоци 
 

 

13.30 Коктел закуска 
 

 


