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Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство како партнерска 

организација на Автономен Женски центар – Србија, а со финансиска поддршка од Австриска 

агенција за развој (Austrian Development Agency), во рамките на проектот  ,,Институционализирање 

на квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на насилство” на датум 

04.11.2020г. објавува: 

 

ПОВИК 

за суб-грантирање на партнерски организации кои работат на прашањето на насилство врз жени 

и семејно насилство 

 

 

КОЈА Е ЦЕЛТА НА ПОВИКОТ? 

Целта на повикот е јакнење на женските граѓански организации (ЖГО) кои работат во областа на 

насилство врз жени и семејно насилство, и/или правата на жената и човекови права, преку 

доделување грантови за спроведување активности на локално ниво. Поконкретно, со проектите кои 

ќе се спроведат преку овој повик ќе се зајакнат капацитетите на ЖГО за следење на постапувањето 

на релевантните институции на локално ниво при случаи на насилство врз жени и застапување за 

унапредување на системот за помош и поддршка на жените жртви од насилство кои ја напуштиле 

насилната средина.  

 

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА? 

Право на учество на повикот имаат граѓански организации кои се регистрирани во Р. Северна 

Македонија согласно Законот за здруженија и фондации кои работат во областа на насилство врз 

жени и семејно насилство, и/или правата на жената и човекови права. Предност ќе имаат 

организациите членки на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство кои 

се лоцирани и/или спроведуваат активности надвор од Скопје, мали и грас-рут организации кои 

работат на локално ниво.  
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КОИ АКТИВНОСТИ ТРЕБА ДА ГИ СПРОВЕДАТ ИЗБРАНИТЕ ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РАМКИ 

НА ОВОЈ ПОВИК? 

• Изработка на заедничка Методологија за спроведување на Процена на потребите за помош 

и поддршка на жените жртви на насилство кои го напуштиле насилниот партнер и/или 

донеле одлука да го напуштат; 

• Подготовка на извештај со наоди од спроведената процена; 

• Подготовка на програма за реинтеграција на локално ниво преку усогласување на Предлог 

моделот за реинтеграција на жени жртви на семејно насилство со наодите од извештајот од 

спроведената процена; 

• Развивање на план за застапување на програмата за реинтеграција на локално ниво;  

• Застапување пред локални и национални институции и агенции за усвојување и 

институционализирање на предлог програмата за реинтеграција и рехабилитација на жени 

жртви на насилство и семејно насилство на локално и национално ниво. 

ЗАБЕЛЕШКА: Сите избрани партнерски организации ќе имаат обврска да присуствуваат на сите 

работни средби и работилниците кои ќе бидат организирани од носителот на проектот. 

 

РЕЗУЛТАТИ КОИ ПРОЕКТОТ ТРЕБА ДА ГИ ПОСТИГНЕ 

Со спроведување на задачите наведени во овој повик, во рамките на целиот проект, се очекува да 

се постигнат следниве резултати: 

1. Подготвен извештај со процена на потребите од најмалку 5 градови (без Скопје);  

 

2. Усвоени локални програми за реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на насилство 

и семејно насилство во најмалку 2 плански региони; 

 

3. Алоцирани буџетски средства за воспоставување на сервиси за реинтеграција и 

рехабилитација на локално ниво во најмалку 2 града (без Скопје); 

 

4. Воспоставување на најмалку 1 сервис за реинтеграција и рехабилитација на локално ниво. 

ЗАБЕЛЕШКА: Овие резултати не се однесуваат на партнерските организации како 

индивидуални апликанти, туку треба да се постигнат на ниво на целиот проект.  
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БУЏЕТ И ВРЕМЕНСКА РАМКА 

Минималната сума за која може да се аплицира е 50.000 денари, а максималната е 183.000 денари.  

Со Образецот за аплицирање, апликантот мора да достави предлог буџет согласно примерокот 
наведен во Образецот.  

Времетраење на проектите е 12 месеци, односно 01 декември 2020г. – 30 ноември 2021г.  

 

 

НАСОКИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ: 

Рок за поднесување на апликации е до 16.11.2020г. до 17.00 часот. Апликацијата со целосна 

документација треба да се испрати електронски на coordinator@glasprotivnasilstvo.org.mk  

Документите мора да имаат потпис и печат од одговорно лице во организацијата-апликант, и истите 

да се испратат во .pdf формат, и да бидат добро читливи. Апликантите можат да достават само една 

апликација во рамките на овој повик.  

 

Документи за аплицирање за овој повик се следниве: 

- Образец за аплицирање; 

- Буџет, пополнет во образецот за аплицирање и буџет во ексел формат; 

- Тековна состојба од Централен регистар (не постара од 6 месеци); 

- Изјава на апликант; 

- Кратки биографии од предложениот тим; 

- Организациско резиме со спроведени проекти.  

 

*Сите документи треба да бидат пополнети компјутерски и на македонски јазик, апликациите 

напишани рачно нема да бидат земени во предвид. 
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Критериуми за оценување и избор 

Критериум Опис Бодови 

Технички капацитети на 
организацијата 

канцеларија, техничка опрема (компјутери, 
принтер, скенер), пристап до интернет, телефон; 

10 

Капацитет на предложениот 
тим  

искуство во областа на насилство врз жени и 
семејно насилство,  образование 

30 

Претходно искуство на 
организацијата  

претходно спроведени проекти од областа на 
насилство врз жени и семејно насилство, 
претходно спроведени проекти за застапување, 
искуство и соработка со локални институции 

30 

Оправданост на буџетот  согласно примерок за буџет во Образец за 
аплицирање 

30 

Вкупно 100 

 

ЗАБЕЛЕШКА: Носителот на проектот го задржува правото да направи теренска посета во 

канцелариите на апликантите, за да се утврдат техничките капацитети на 

организацијата.  

Прашањата поврзани со повикот можете да ги испратите на balsha@glasprotivnasilstvo.org.mk 

или на телефон: 077/750-007 најдоцна 12.11.2020г.  

 

Повикот за суб-грантирање на граѓански организации е дел од активностите на проектот 

,,Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација и интеграција на жени жртви на 

насилство”, поддржан од Австриската агенција за развој (Austrian Development Agency)  и истиот се 

спроведува од 6 партнерски организации од 5 земји од Западен Балкан (Р. Србија, Р. Северна 

Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово). Националната мрежа против 

насилство врз жени и семејно насилство го спроведува проектот како партнерска организација во 

Р. Северна Македонија. Овој проект е фокусиран на подобрување на квалитетот на услугите 

односно сервисите за рехабилитација и интеграција за жртви на родово базирано насилство, и по 

неговото спроведување се очекува да се подобри секундарното законодавство и програмите 

поврзани со системот на заштита на жени жртви на насилство, и да се институционализираат 

квалитетни услуги за жртви на родово базирано насилство.  
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