
ПРОЕКТ

 „Жените имаат права!“
имплементиран од Хелсиншкиот комитет за човекови права, во рамките на 
Регионалната програма на Европската Унија и UN Women „Спречување на 
насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на 
норми –промена на ставови“.

Целите се исполнети и тоа преку следниве проектни резултати / проектни достигнувања

Ц
ел

и 
на

 проектот: 

да се развијат 
капацитетите на 

граѓанските здруженија 
да го користат Факул-
тативниот протокол на 
ЦЕДАВ (Конвенција за 
елиминација на сите 

форми на дискримина-
ција врз жените) во 
случаи на родова 
дискриминација и 
родово базирано 

насилство

да се подигне 
јавната свест за 
механизмите за 

заштита на жените 
од секаков вид 

дискриминација 
(ЦЕДАВ и  нацио-
налните закони)

да се достави 
индивидуална 

претставка 
(Communication) до 
ЦЕДАВ Комитетот 
повикувајќи се на 
Факултативниот 

протокол

Индивидуална претставка 
(Communication procedure) 
против државата до ЦЕДАВ 
Комитетот во Женева. 

Хелсиншкиот комитет поднесе Maj 2019

Се работи за случај на дискриминација врз жени Ромки, чие 
право на здравствена заштита државата не го заштити. ЦЕДАВ 
Комитетот веќе испрати листа на прашања на кои државата 
треба да одговори во однос на поднесената претставка.

преку серија на обуки, 
зајакнати се капацитетите  на 
15 граѓански здруженија 
и правни експерти за 

поднесување  индивидуални претставки 
пред Комитетот ЦЕДАВ

испечатени се 1000 постери,  
над 5000 брошури и над 
5000 стикери за правата не 
жените кои произлегуваат од 
меѓународните инструменти и 

конвенции за човекови права и заштита на 
правата на жените.  Печатените материјали 
беа дистрибуирани на најразлично места: 
факултети, болници, институции, паркови, 
во и надвор од Скопје. 

Над 50 преставници на институциите 
(Министерство за внатрешни работи, центри 
за социјални работи, Министерство за 
здравство, образовни институции, судови) 
добија обука за примена на Истанбулската 

конвенција и новите концепти кои таа ги воведува со 
нејзината ратификација. 

видео кампања Дали знаеш? :  
подготвени се 8 видеа за подигање на 
свеста за родова еднаквост, права на 
жените и анти-дискриминација. Видеата 

се на различни области: родов јаз во платите, жени и 
образование, насилство врз жени итн. Тие се достапни 
на следниот линк  https://mhc.org.mk/rodova-ednakvost/

Преку компонентата Бесплатна 
правна помош, 8 жени жртви на 
семејно насилство беа застапувани 
од адвокат во судски постапки, а 

над 120 жени добија бесплатен правен совет во 
три градови:  Гостивар, Куманово и Велес. 

По ова следеше подготовка на  Прирачник за 
примена на Факултативниот протокол на 
Конвенцијата за елиминација на сите 
форми на дискриминација врз жените. 

Овој прирачник е наменет за правни практичари, граѓански 
здруженија и жени чиишто права гарантирани со конвенцијата 
се повредени, достапен е на македоснки, албански и англиски 
јазик, на следниов линк https://mhc.org.mk/publicationsana-
lyzes/prirachnik-za-fakultativniot-protokol-kon-cedav/

Овој документ е подготвен во рамките на проектот ,,Жените имаат права” имплементиран од 
страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права, во рамки на регионалната програма на 
Европската Унија и UN Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и 
Турција: Имплементирање на норми– промена на ставови.“ Овој документ е изработен со 
финансиска поддршка на Европската Унија. Содржината на овој документ е единствена 
одговорност на Хелсиншкиот комитет за човекови права и истиот нужно не ги одразува ставовите 
на Европската Унија. Содржината на овој документ нужно не ги одразува ставовите на Телото на 
ОН за родова eднаквост и зајакнување на жените UN Women, неговиот Извршен одбор или 
земјите-членки на Обединетите нации. Ознаките во оваа публикација не подразбираат мислење 
за правниот статус на која било земја или територија, или нејзините органи или за ограничување 
на границите. Текстот не е уреден согласно официјалните стандарди за објавување и UN Women 
не презема одговорност за евентуални грешки.


