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Билтен бр. 3 

Јуни 2022 

 

         НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО  ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

 

ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ХАБОВИ, СОВЕТИ И ПОТПИШУВАЊЕ НА 

ДЕКЛАРАЦИИ 

  

 

 

Националната платформа за женско претприемништво од почетокот на тековната 2022 

година ги продолжи активностите во рамки на формираните Локални хабови во осумте 

плански региони. Првата година од работењето на Националната платформа за женско 

претприемништво, беше заокружена со активности околу организирање на Локални 

Хабови и на овој начин НПЖП  влезе во следната фаза, кога активностите од Национал-

но ги прошири на локално ниво, за да овозможи понепосредно информирање и дос-

тапност на Платформата до жените претприемачки. 

Тимот ги посети сите региони и потпишува Декларации за унапредување на женското 

претприемништво на локално ниво со избраните локални координаторки, кои веќе  

функционално ги спроведуваат активностите за остварување на целите на Националната 

платформа за женско претприемништво. 

Локалните координаторки според насоките на Проектот оваа и следната 2023 година ќе 

треба да го прошират своето дејствување, преку организирање на разни активности. 

Пред се потпишување на Декларации за поддршка, организирање на Форуми во сите 

плански региони, организирање на работилници и вмрежување, како и активности кои 

произлегуваат од тековното работење и информации добиени од терен. 
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Локални координаторки на осумте плански региони се: Елена Мишевска е координатор 

на Полошкиот регион, Ксенија Манева - Вангелова го раководи Југоисточниот регион, 

со Југозападниот координира Сузана Наумовска, Пелагонискиот го координира Даниела 

Цветаноска, Источниот  Ирена Мирчовска, Северноисточниот Дивна Јанкова, 

Вардарскиот регион го раководи Снежана Димитриевски и Скопскиот го координира 

Викторија Митрикеска. Досега се потпишани над 140 Декларации за поддршка на 

Женското претприемништво во сите плански региони. 

 

Над 90% од жените претприемачи во земјава поседуваат само микро или мали бизниси, 

а причини има повеќе. Токму затоа се изработи Национална стратегија за женско 

претприемништво и се формираше Платформа за економско јакнење на женското 

претприемништво. 

  

Секојдневно, локалните координаторки на Националната платформа за женскo 

претприемништво од осумте плански региони, потпишуваат Декларации за подршка и 

унапредување на женското претприемништво - изјави во една од посетите на Локалните 

хабови, Претседателката на Националната платформа 

Валентина Дисоска и тоа ни е добар знак дека Платформата 

добива се поголем број следбеници на локално ниво, со што 

станува се повидлива и подостапна за жените претприемачки 

кои се нашата целна група - истакна Дисоска. 

 

 

ЛОКАЛНИ СОВЕТИ  

Во рамки на формирањето на 

Локални Совети во сите План-

ски региони каде НПЖП има 

Хабови. Како прв  се форми-

раше Советот за поддршка на 

женско претприемништво на 

Град Скопје а за претседателка 

беше избрана Валентина 

Дисоска. Советот ги разгледу-

ва програмските акти кои треба да се со цел, посветување на поголема поддршка на жените 

претприемачи, креирање политики за родово буџетирање, унапредување на родовата 

рамноправност и програми за финансиска поддршка. Во тек е реализирање на  

иницијативата за формирање на Советот за женско претприемништво на Југозападниот 

плански регион. Во овој Совет треба да влезат сите Општини од овој реон откако ќе се 

верифицира Одлуката на Советите во Општините, од целиот Југозападен регион, со  

најголема поддршка  од  општина Охрид, која активно и на многу нивоа се вклучи во 

промовирање на женското претприемништво, потоа општините Струга, Вевчани, 
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Центар Жупа, Дебар, Дебарца, Кичево, Пласница,  како и многу здруженија и 

организации. Ова е конкретен чекор за обединување на Југозападниот регион кој го 

поттикна Координаторката за овој регион  Сузана Наумовска а се очекува процесот на 

прифаќање да заврши во следните месеци. 

Во процедура се креирање на совети во општини во сите осум плански региони, 

активностите ги раководат локалнте координаторки кои се претставници на 

Националната платформа за женско претприемништво. 

 

 

 

 

ПОТПИШУВАЊЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ  

 

Декларацијата за женско претприемништво досега ја потпишаа над 140 Општини,  

Граѓански  и организации од Јавниот сектор во сите осум Плански региони 
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ФОРУМИ 

Во Охрид на 27-ми мај, Националната платформа за женско 

претприемништво го организираше првиот Форум за женско 

претприемништво, од низата која во сите плански региони ќе 

ги организира во тековната 2022 година.  

Локалниот форум во Охрид беше со наслов ,,Улогата на 

жените претприемачи во развојот на туризмот” и на него 

учествуваа 100-тина жени од разни сектори од Југозападниот 

плански регион. Организатор на настанот беше 

координаторката  Сузана Наумовска а  на отворањето 

зборуваа, Елисабета Георгиева - Програмски менаџер од 

Делегација на Европската унија,  Валентина Дисоска – Прет-

седател на Националната платформа за женско претприемништво и  Милена Грозда-нос-

ка - Претседател на Комисија за еднакви можности и советник во општина Охрид. 

 

На панел дискусијата што се разви во продолжение на темата, активно учество зедоа  

присутните и панелистите а Форумот даде основа за понатамошните активности во 

целиот Југозападен плански регион кои ќе следат во следниот период.  

 

На 8 јуни во Велес, се одржа локален форум на тема „Образовна доквалификација на 

жените претприемачки како клучен елемент во развојот на женското претприем-

ништво”, на ниво на целиот  Вардарскиот плански регион во организација на локалната 

координаторка,  Снежана Димитриевски. Овој локален форум беше  прв од ваков карак-

тер во регионот а го отвори градоначалникот на Општина Велес,  Марко Колев. Во 

воведниот дел зборуваше Претседателката на НПЖП Валентина Дисоска, а пред при-

сутните проектот  го претстави Емилија Андонова, координатор за јакнење на ка-паци-

тетите. 

 

                
  

Од панел дискусијата на Форумот, на која учествуваа релевантни претставници од овој 

сектор,  произлегоа конкретни предлози за активности, како и насоки за надминување 

на постоечките состојби и создавање на услови за развој на женското претприемништ-

во во целиот Вардарски регион, преку преквалификација и обуки за подобрување на 

вештините во работниот процес. 
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 На 15 јуни во Скопје се одржа Форум на Скопскиот плански регион кој е последен од 

низата форуми за ова шестмесечје.  

 

        
 

Регионалниот форум  ,,Дигитална трансформација и нови можности за женско претпри-

емништво”,  беше во организација на координаторката за овој регион, Викторија 

Митрикеска. Покрај претставници на тимот на НПЖП во воведното излагање до 

присутните се обрати и Орце Симов, Претседател на Комората за информатичко-

комуникациска технологија и услуги при ССК. Панел дискусијата на темата “Дигитална 

трансформација и нови можности за женско претприемништво” беше исклучително 

конструктивна а во неа учествуваа претставници од ИТ секторот, кои  на темата диги-

тализација се осврнаа од повеќе аспекти: развоен, економски, едукативен и применлив 

во секојдневното бизнис живеење и напредок.  

 
 

Многу предизвици во оваа сфера се совладани но уште многу стојат да се совладаат во 

следниот период, заради поголема ефикасност во севкупниот општествен систем, беше 

еден од заклучоците на дискусијата. 
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ВИДЛИВОСТ НА ПРОЕКТОТ 

            

Мобилна апликација – We Assistant  

Во списокот на медиуми кои работат во функција на Националната 

платформа за женско претприемништво, од месец февруари во 

функција е ставена и Мобилната Апликација WE Assistant.mk.. Сите 

содржини што тековно се постираат на www.weplatform.mk,  радио 

епизодите, видео подкастите од Тајната на успехот, веднаш е достапно 

преку мобилната апликација до сите оние кои сакаат да се во тек со 

сите настани а истата можат да ја симнат од Play store апликацијата.   

 

Веб Платформа – weplatform.mk 

На веќе добро познатиот веб портал, Сајтот 

на Платформата www.weplatform.mk,  

постојано се  презентираат информации, 

заклучоци, статии за сите активности и 

важни случувања во областа на женското 

претприемништво. Порталот, кој веќе стана 

сериозен содржински простор, вклучува 

текстови, пред се од работата на Платформата но и од сите актуелни настани, 

информации, документи кои директно или индиректно го допираат женското 

претприемништво. На Платформата има над 300 објавени текстови  кои претставуваат 

широк спектар на интересни содржини.  

 

Радио подкаст – weradio.mk 

На веб радио www.weradio.mk во етерот од 

први септември минатата година до месец 

јуни 2022 година, снимени се и поставени 

над 80 радио епизоди “Жените зборуваат“. 

Поголемиот дел со жени претприемачи, 

оние кои се веќе успешни во својот бизнис, 

и оние кои се во фазата на старт ап. 

Групирани  во три категории: претставување на жени претприемачки, епизоди ( 58), оние 

го помагаат женското претприемништво од невладиниот сектор (16) и оние кои даваат 

поддршка а се од јавниот сектор (5) се интересна и богата радио содржина од која има и 

што да се слушне и што да се научи. 
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Како изгледа да бидеш успешна жена претприемачка или пак си во период на основање 

на старт ап компанија, колку, како дел од јавниот или невладиниот сектор се залагаш за 

развој на женското претприемништво, сето тоа во нашите инспиративни радио епизоди. 

Видео подкаст - “Тајната на успехот “ -yutube 

На Yutube каналот “Тајната на успехот “, од 

месец септември, се сместени успешни видео 

приказни со жените претприемачки. Во овој 

период се поставени 40-тина видео приказни, 

кои  можете во секое време да ги погледнете. 

Yutube.com/tanjata na uspehot, со интересни 

разговори со жените претприемачки, кои 

бизнисот од предизвик им станал професио-

нална определба. 

 

Социјални медиуми 

Со сето ова направено, можеме да кажеме дека 

Националната платформа за женско  

претприемништво е многу видлив Проект, кој 

зазема значаен дел во севкупниот  медиумски 

простор  но и во светот на жените 

претприемачки и сите оние кои го помагаат женското претприемништво. Содржините 

се секогаш на дневна основа достапни на страните на страниците на  Facebook, Linkedin, 

Instagram. 

 

АТИВНОСТИ НА ТЕЛАТА НА НПЖП 

Тематска група  

             

 

Тематска група оваа година работеше на тема  “Пристап до финансии”. Се одржаа три 

состанока предвидени со Проектот за 2022 година.Тематска група  има за цел да 
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произведе резултати релевантни за пошироко заинтересираната публика. Како резултат 

од работата на Тематската група ќе произлезе Инфографик со објектинви и сеопфатни   

информации и истите ќе бидат презентирани на Самитот 2022 година. 

 

 Секторска група 

 

 

Секторската група ,,Дигитализација-перспектива за женското претприемништво” 

во рамки на ,,Националната платформата за женско претприемништво (НПЖП)” ќе биде 

со активности  кои се корисни во однос на дефинирање и давање совети за креирање на 

поширок контекст на политики и програми за дигитална едукација на жените 

претприемачи, а со  кои ќе се придонесе за развојот на женското претприемништво. 

За оваа тема  проф др Ристе Темјановски од Економскиот факултет во Штип, како 

експерт на Националната платформа, ќе изработи Документ за Дигитализација во 

женското претприемништво-можности, начини и придобивки и ќе го презентира на 

Вториот Самит за женско претприемништво во ноември оваа година. 

  

Советодавен одбор 

Во рамки на продолжување на активностите од минатата година, кои како своја агенда 

и обврска ја имаат членовите на Советодавниот одбор, на 11 мај на ZOOM платформата 

се одржа третиот состанок (прв во оваа календарска година), на членовите на ова 

Советодавно тело на Националната платформа за женско претприемништво. Оваа 

година Советот  ќе работи повторно  со седум членови а тоа се:  Душица Перишиќ, 

Јасмина Кантарџиева Димков, Маја Столевска Костадинова, Тања Марковска, Тања 

Томиќ, Тамара Јованов Апасиева и од оваа година член е Јумни Адеми од 

Министерството за економија, кој во својата дискусија зборуваше на темата за Пристап 

на финансии на жените претприемачки  и  вети дека ќе иницира средби и заеднички 

активности, со крајна цел-поддршка на женското претприемништво. Следниот состанок 

на ова Советодавно тело е закажан за ноември 2022 година, после одржување на 

овогодинешниот Самит. 
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ОБУКА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ПОЛИТИКИ 

 

  
 

Проектот Национална Платформа за Женско Претприемништво, организира и Обука за 

застапување и политики, наменети за претставници од граѓанските организации, за 

зајакнување на капацитетите  за застапување и политики.  На 19 и 20 мај , и на 2 и 3 јуни,  

во Скопје, се имплементираа обуките поделени во три модули: Организациски 

менаџмент, вмрежување, собирање на средства, одржливост ;  Застапување засновано на 

истражување и факти; Организација на настани и интернет активизам. Овие модули беа  

менторирани од страна на  обучувачите: Стефан Ивановски, Југослав Ѓорѓиевски, 

Мирослав Драганов, Сергеј Зафировски и Ана Мшковска,  На обуките земаа учество 

претставници од граѓански организации од Македонија како и претставници од 

Младински совети кои своето знаење  ќе го пренесат на своите соработници.  

 

 

  

Амбасадорки по хабови 

Во рамки на работата на Локалните хабови, според Проектот на НПЖП во тек е избор 

на “Амбасадорки“- жени претприемачи, по сите Плански региони. На овој начин ќе се 

прошири дејноста, која оди кон поттикнување и зајакнување на капацитетите на жени 

претприемачи и граѓанските организации за јавна политика и застапување во областа на 

женско претприемништво со спојување на постојните мрежи во единствена платформа 

што ќе претставува интерес на жените претприемачи на сите нивоа. 

Локалните Амбасадорки – жени претприемачи, преку личен позитивен инспиративен 

пример, ќе го  промовираат и поттикнуваат иновативниот претприемачки  капацитет кај 

младите жени. Работата на амбасадорките вклучува активности во осумте  плански 

региони (Скопје, Битола, Охрид, Куманово, Велес, Штип, Тетово, Струмица). 
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