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СЛУЧАЈ НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

Поддршка и политички контекст 

 

Економскиот развој не може да се постигне без активно учество на жените во сите аспекти на 

животот. Постои консензус меѓу научниците дека жените можат да играат клучна улога во 

претприемничкиот феномен. Учеството на придонесот на жените во економскиот и социјалниот 

развој зависи од унапредување на родовата еднаквост и родовата поддршка од институциите. Иако 

жените сочинуваат околу педесет проценти од светската популација, во споредба со мажите, тие 

имаат помала можност да го контролираат својот живот и да донесуваат одлуки.Различни студии 

покажуваат дека претприемачите придонесуваат за економски развој, создавање работни места и 

различни аспекти на благосостојба преку креативно технолошко учење и промоција. Сите земји ја 

сметаат претприемачката промоција како клучна политика за одржливо креирање на работни места 

односно намалување на стапката на невработеност, како и иновации во производи, производствени 

процеси и организации.  (Извештај на Советот на ОЕЦД, 2020). Жените се недоволно застапени во 

однос на претприемничките активности и уште повеќе во претприемништвото со висок раст, 

генерирање приходи и перспективи за одржливост (ОЕЦД, 2019). 

Земјите со високи вкупни стапки на претприемачка активност се исто така поврзани со високи стапки 

на женска претприемачка активност. Бројот на жени претприемачи низ целиот свет постепено расте 

во последниве години; истражувачите и креаторите на политики посветуваат поголемо внимание на 

женското претприемништво. 

И покрај напорите на некои меѓународни организации, на пример, Обединетите нации и Светската 

банка, да го премостат родовиот јаз во пристапот до можностите, родовите нееднаквости се уште се 

широко распространети и мошне воочливо е особено во земјите во развој дека жените се лишени од 

тоа да имаат еднакви права со мажите Третирањето на жените како втор пол значи игнорирање и 

потценување на огромните потенцијални човечки ресурси.  

Жените претставуваат 52% од населението и 48,2% од вработените, тие сочинуваат само една 

третина од сите самовработени (што е приближно една од десет жени). Тие имаат една третина 

помала веројатност од мажите да започнат сопствен бизнис и само 5% од жените во ЕУ се 

етаблирани сопственици на бизниси, наспроти 8,4% од мажите. 

Жените претприемачи имаат помала веројатност да вработат други вработени во споредба со 

мажите (23,3% наспроти 30,9%), со помала веројатност да извезуваат (14,9% наспроти 21,7%) и со 

помала веројатност да ги следат целите за раст (5,5% наспроти 12,3%). Во некои сектори 

ситуацијата е значително полоша, како во дигиталната технологија со само 15,6% од сите дигитални 

старт-ап, вклучувајќи ги жените меѓу основачите и само 6% само со жени основачи.  



 

Женското претприемништво е поддржано во голем број политички и стратешки документи низ 

Европа, вклучувајќи ги, на ниво на ЕУ: Директивата 2010/41/ЕУ за еднаков третман на мажите и 

жените, вклучително и при самовработување, резолуциите на Европскиот парламент за женско 

претприемништво во малите и средните претпријатија (2011) и за пречките за европското женско 

претприемништво (2016), Стратегијата на ЕУ за родова еднаквост 2020-2025 година, Законот за мали 

бизниси и Стратегијата за мали и средни претпријатија за одржлива и дигитална Европа, како и 

претстојната стратегија за претприемништво на ЕУ (март 2210 ). Додека некои европски земји 

осмислуваат документи конкретно насочени кон жените претприемачи, други вклучуваат референци 

за жените во нивните општи стратегии за претприемништво или вклучуваат поддршка за 

претприемништвото во документите за родова еднаквост. 

Постоењето на политика не значи стандардно дека таа вроди со плод и дека влијае или дури допре 

до жените претприемачи. На многу документи им недостасуваат квантитативни цели потребни за 

мерење на нивниот успех или генерираните податоци не се родово распределени. Некои документи 

немаат конкретно распределени буџети што го спречува спроведувањето. Затоа, потребна е 

поодлучна и покоординирана акција за да се забрза затворањето на родовиот јаз во 

претприемништвото. 

Статистички податоци според изданието „Жените и мажите во Северна Македонија“ издадено од 

Завод за статистика, 2021 година 

Населението во Република Северна Македонија, според процената на населението (состојба 

30.06.2019 година), има 2 076 694 жители. Процентуалното учество на жените и на мажите во 

вкупното население е речиси подеднакво, 49.9 % од населението се жени, a 50.1 % се мажи. 

Родова еднаквост Еднакви можности на мажите и на жените по достоинство и право значи 

промовирање на начелото за воведување на еднакво учество на жените и на мажите во сите области 

од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман во остварувањето на сите права и во 

развојот на нивните индивидуални потенцијали преку кои тие придонесуваат во општествениот 

развој, како и еднакви придобивки од резултатите произлезени од тој развој (член 4(1) од Законот за 

еднакви можности на жените и на мажите). 

Вработени според статусот на вработеност, по пол, урбан и рурален дел: Во 2018 година, вкупен број 

на вработени жени во урбан дел: 177 718 и вкупен број на вработени жени во рурален дел: 122 829. 

Во 2019 година во урбан дел 196 390, во рурален дел 123 823.  

Бројот на работодавачи поделени по пол и според големината на претпријатијата по години: Во 2018 

година, вкупниот број на претпријатија е 133 292, од кои во сопственост на жени се 28 089 а додека 

во сопственост на мажи се 105 202. Вкупниот процент на компании во сопственост на жена за 2018 

година изнесува 21.1%. Број на претпријатија  со 1 до 10 вработени изнесува 131 645, од тоа број на  
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компании во сопственост на жени изнесува 27 870,  додека бројот на компании во сопственост на 

мажи изнесува 103 775. Учество на жените во вкупниот бр. ој на работодавачи изнесува 21,2%. 

Вкупниот број на претпријатија со 11 до 19 вработени изнесува 1106, во сопственост на мажи се 979 

компании додека бројот на компании во сопственост на жени не е наведен, но според бројките 

излегува дека се само 127 компании или 11.4%. Вкупниот број на претпријатија со над 20 вработени 

изнесува 541, во документот не се наведени бројот на сопственици мажи и жени, само е достапен 

податокот за учество на жените во вкупниот број на работодавачи за компании зад 20 вработени 

изнесува 17.1%. 

За 2019 година вкупниот број на претпријатија е 125 885, од кои во сопственост на жени се 29 198 а 

додека во сопственост на мажи се 96 687. Вкупниот процент на компании во сопственост на жена за 

2019 година изнесува 23.2%. Број на претпријатија  со 1 до 10 вработени изнесува 124 207, од тоа 

број на компании во сопственост на жени изнесува 28 867,  додека бројот на компании во 

сопственост на мажи изнесува 95 339. Учество на жените во вкупниот број на работодавачи изнесува 

23,2%. Вкупниот број на претпријатија со 11 до 19 вработени изнесува 921, во сопственост на мажи 

се 742 компании додека бројот на компании во сопственост на жени не е наведен, но според 

бројките излегува дека се  179 компании или 19.5%. Вкупниот број на претпријатија со над 20 

вработени изнесува 757, во документот се наведени бројот на сопственици мажи 605, додека за жени 

нема податок, од бројките произелгува дека бројот на компании во сопственсост на жени е 152. 

Учество на жените во вкупниот број на работодавачи за компании зад 20 вработени изнесува 20%. 

 

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА, 2019 – 2023 ГОДИНА  

(Стратегија за развој на женско претприемништво во Република Македонија 2019-2023 (1).pdf) 

Визија на стратегијата: Зајакнато женско претприемништво преку зајакнати и координирани 

активности со вклучување на различни чинители, со што женското претприемништво би станало 

сила која придонесува во развојот на претприемничката клима и економијата.  

Општа цел на стратегијата: Стратегијата за развој на женското претприемиштво во Р.Македонија 

има за цел економското јакнење на жените преку создавање на поволна бизнис клима и 

обезбедување поддршка за развој на нивниот претприемнички потенцијал со што ќе се придонесе 

кон развојот на постоечките и отворање на нови претпријатија, креирање на нови работни места, а 

со тоа и јакнење на целокупната економија.  

Долгорочна цел: Изградба на претприемачки еко систем за континуиран развој на женско 

претприемништво. Среднорочни цели: Подобрена клима, можности и услови за развој на ЖП, како и 

file:///C:/Users/Disoska/Desktop/Ð¡Ñ�Ñ�Ð°Ñ�ÐµÐ³Ð¸Ñ�Ð°/Ð¡Ñ�Ñ�Ð°Ñ�ÐµÐ³Ð¸Ñ�Ð°%20Ð·Ð°%20Ñ�Ð°Ð·Ð²Ð¾Ñ�%20Ð½Ð°%20Ð¶ÐµÐ½Ñ�ÐºÐ¾%20Ð¿Ñ�ÐµÑ�Ð¿Ñ�Ð¸ÐµÐ¼Ð½Ð¸Ñ�Ñ�Ð²Ð¾%20Ð²Ð¾%20Ð ÐµÐ¿Ñ�Ð±Ð»Ð¸ÐºÐ°%20Ð�Ð°ÐºÐµÐ´Ð¾Ð½Ð¸Ñ�Ð°%202019-2023%20(1).pdf


активно вклучување во спроведувањето на стратегијата за ЖП на сите активни чинители. 

Зголемување на бројот на жени кои започнуваат деловен потфат, зголемување на бројот на 

вработени во компании основани како ЖП. Зголемено нивото на вработеност на жени на 55%. 

Стратешки приоритети: 

Стратешки приоритет 1: Креирање на поволен деловен амбиент (бизнис клима) за развој на 

женско претприемништво. 

Стратешки приоритет 2: Обезбедување на системска поддршка за развој на женско 
претприемништво. 

Стратешки приоритет 3: Креирање на инфраструктура за поддршка и развој на ЖП. 

Стратешки приоритет 4: Промоција, вмрежување и застапување. 

 

Од погоре прикажаното се гледа дека постојат политики и одредени активности кои се спроведуваат 

за јакнење на женското претприемништво, но сепак, постоењето на политика не значи стандардно 

дека таа ќе вроди со плод и дека влијае или дури допира до жените претприемачи. На многу 

документи им недостасуваат квантитативни цели потребни за мерење на нивниот успех или 

генерираните податоци не се родово распределени.  

Потребна е поодлучна и покоординирана акција за да се забрза затворањето на родовиот јаз во 

претприемништвото.  

Овој документ има за цел да претстави сеопфатен план за застапување кој ќе промовира и 

поттикнува таква акција и ќе ја изгради многу потребната поддршка.   Активностите се  насочени кон 

решавање на потребите на жените претприемачи на сеопфатен начин, вклучително и преку развој 

на политики, јавна кампања, работа и комуникација со медиумите, подигање на свеста, вмрежување 

и градење коалици, преку застапување, застапување со и застапување од жени претприемачи и сите 

активни чинители. 
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ЗА „НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО“ 

Креирањето на Национална платформа за женско претприемништво, произлезе од потребата за 

дијалог, структурна соработка и доверба за женското претприемништво со националната и локалната 

власт, граѓанските организации и деловната заедница, со цел за економско зајакнување на жените, 

вклучувајќи ги младите и жените од руралните подрачја. Фокусот е насочен кон зголемување на 

еднаквоста и промовирање на инклузивен и одржлив економски раст.  

Платформата има за цел да обезбеди неопходна основа за влијание врз севкупниот развој на 

женското претприемништво во земјата, вклучувајќи ги и процесите на ЕУ интеграција преку 

воведување на ефикасен механизам за консултации, застапување и влијание.  

Органи на Национална платформа за женско претприемништво (НПЖП) 

Собранието е највисок орган на НПЖП. Собранието го сочинуваат сите членови на НПЖП. 

Собранието го избира Претседателството на Платформата. Собранието се состанува по потреба, а 

најмалку еднаш годишно.  Седници на Собранието ги свикува Претседателот на Платформата по 

сопствена иницијатива.  

 

Собранието ги врши следните работи:  

 Усвојува насоки и план за работа,   

 Избира Претседателство на НПЖП;  

 Расправа за постигнатите резултати од развојот на НПЖП и дава насоки за натамошен развој на 

Платформата;  

 Донесува други одлуки, заклучоци, препораки за решавање на прашања од интерес на НПЖП. 

 

Членување во НПЖП: Новите членови кон НПЖП ќе се приклучат со потпишување на Декларација за 

подобрување и унапредување на женското претприемништво.  

 

Претседателство 

Претседателството е извршен орган на Собранието кој управува со работата на НПЖП. 

Претседателството се состои од пет члена: претседател, заменик претседател, два члена и секретар. 

Претседател (ротирачка положба меѓу членовите на НПЖП за период од 3 години) 

Претседателот е одговорен за: 



 Лидерство и визија – Обезбедување на лидерство и пренесување на визијата на 

НПЖП до тимот и другите засегнати страни; 

 Авторитет – Да има можност да ги започне и да ги завршува сите состаноци навреме 

и да осигура дека агендата е следена низ целиот состанок; 

 Дискусии – Следење на дискусиите за да се осигури дека тие се релевантни и корисни; 

 Управување со конфликти – Ублажување на сите конфликти кои се случуваат за 

време на состанокот; 

 Означување на замена – Уредување на друг член да ги преземе овие должности во 

случај кога претседателот е отсутен од состанокот. 

Заменик претседател 

Заменик претседател е одговорен за: 

 Лидерство и визија – Обезбедување на лидерство и пренесување на визијата на 

НПЖП до тимот и другите засегнати страни; 

 Авторитет – Преземање на раководство на советот во случај на отсуство на 

претседателот, да има можност да ги започне и да ги завршува сите состаноци 

навреме и да осигура дека агендата е следена низ целиот состанок; 

 Дискусии – Следење на дискусиите за да се осигури дека тие се релевантни и корисни; 

 Управување со конфликти – Ублажување на сите конфликти кои се случуваат за 

време на состанокот. 

Членови на претседателството 

Членовите на претседателството се одговорни за: 

 Членство – Регрутирање и ориентација на нови членови  

 Информации – Собирање на сите информации што ги бара НПЖП (на пример, пакет за 

покани /писмо, документи за членови). 

 Комуникација – Олеснување на комуникацијата помеѓу НПЖП и проектниот тим. 

 Секретар 

Секретарот е одговорен за: 

 Запишување на сите настани, препораки и акциони точки во записникот од секој 

состанок; 

 Ревидирање и дистрибуција на записници; 

 Одржување комуникација и информации; 
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 Распоред – закажување на состаноци и други настани на НПЖП и одржување на 

евиденција за очекуваното и реално присуство на овие настани. 

 Материјали – Потврдувајќи дека сите материјали потребни за состаноци, вклучувајќи ги 

и агендите и записниците 

 

Совет 

При дизајнирање на структурата на управување на НПЖП се користи четирислоен пристап: 1) Совет 

на НПЖП, 2) Оперативните групи 3) Хабови за координација на активности на регионално ниво; и 4) 

поширока заедница на НПЖП. Советот  е  највисока структура на управување составен од лимитиран 

број на членови кои имаат највисоко влијание во адресираните области.  

Членовите на Советот се одговорни за: 

 

  Даваат 

  насоки за спроведување на активности на Платформата 

 Активна улога во креирање на политики 

 Развој на мрежата на Платформата на локално ниво 

 Промоција на целите на Платформата  

Членови на Советот ќе се приклучат со покана од Претседателството со потпишување на  

Меморандум за пристапување и соработка и ќе се придржуваат до принципите на Етички кодекс на 

НПЖП. 

Оперативните групи  

 Оперативните групи се предвидени како ад-хок групи (тематски и работни групи), а може да 

се постават и како постојани групи ( т.н. секторски групи) за адресирање на одредени 

области / сектори од интерес кои ќе бидат дефинирани согласно потребите на НПЖП;  

 Членовите на оперативните групи ги избира Претседателство на НПЖП. 

Хабови за координација на активности на регионално ниво 

 За обезбедување на доволно широко распространетост на Националната платформа, како и 

за олеснување на нејзиното работење на регионално / локално ниво, ќе се создаде посебна 

мрежа од осум (8) регионални хабови во текот на првата проектна година. 

 Овие регионални хабови се одговорни за организирање и спроведување на активностите со 

релевантните засегнати страни на регионално и локално ниво. 

Поширока заедница на НПЖП 



 Пошироката заедница на НПЖП е составена од граѓански организации кои се приклучуваат 

на НПЖП и / или учествуваат во различни активности на проектот, кои потпишуваат 

Декларација за унапредување и поддршка на женското претприемништво. 

Пошироката заедница на НПЖП ќе работи на: 

 Создавање на поволно деловно опкружување и обезбедување поддршка за развој на 

претприемачкиот потенцијал на жените, со што ќе се придонесе кон развојот на постојните и 

креирање на нови претпријатија, на нови работни места, а со тоа и јакнење на целокупната 

економија. 

 Обезбедување на системска поддршка за развој на женско претприемништво и креирање на 

инфраструктура за негова поддршка и развој. 

 Градење на националната платформа за женско претприемништво како главен партнер во 

креирање на политики во реформскиот процес, преку поттикнување на поголемо учество на 

жените во процесот на одлучување и креирање политики на локално и национално ниво. 

 Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за женско претприемништво со цел 

креирање политика, застапување и соработка со националните и локалните власти и 

формирање на локални клубови за женско претприемништво. 

 Промовирање на квалитетни примери на жени претприемачи како двигатели на промените во 

јавната политика со цел зајакнување на женското претприемништво и придонес за 

зголемување на видливоста и oпфатот на платформата преку активно промовирање 

позитивните примери за овозможување родова еднаквост. 

 

Советодавен одбор на НПЖП 

 Советодавниот одбор ќе се состои од претставници од еко-системот за женско 

претприемништво, полн со вид на познавања, вешти и самоуверено успешни луѓе кои ќе се 

погрижат новата Платформа секогаш да биде цврсто ориентирана кон потребите на 

засегнати страни и целните групи.  

 Членовите на Советодавниот одбор ги избира Претседателството на НПЖП. 

 Советодавниот одбор ќе дава поддршка во унапредување на водењето и работата  на НПЖП. 

 Советодавниот одбор ќе дава поддршка во креирањето на НПЖП;  

 Советодавниот одбор ќе дава совети за активностите на НПЖП каде што е потребно и совети 

за транзиција на НПЖП од кофинансирање на ЕУ кон самоодржливост. 

 Советодавниот одбор ќе одржува два состаноци годишно. 
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СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 

 

Цели 

Главната цел на застапувањето на Националната платформа за женско претприемништво е 

промена на однесувањето и имплементирање на политики кои промовираат женско 

претприемништво и создаваат овозможувачка средина за жените претприемачи преку влијаење 

(директно/индиректно) на целните групи (жените претприемачи, јавниот сектор, приватните 

засегнати страни подготвени да ја поддржат Националната платформа за женско претприемништво  

и пошироката јавност).   Целта на застапувањето од една страна е да се создаде овозможувачка 

средина и да се охрабрат жените да ги остварат правата што веќе ги имаат, но и  да се најдат 

начини за стимулирање на креаторите на политиките да дејствуваат. 

Горенаведената сеопфатна цел може да се постигне само преку системски и усогласен 

паралелен напор за подобрување на сите аспекти на претприемачкиот екосистем. Три специфични 

цели се дизајнирани насочени кон различни категории и целни групи од страната на понудата и 

побарувачката - јавниот сектор (извршни и законодавни органи и агенции за спроведување на 

национално ниво), приватни засегнати страни подготвени да ја поддржат Националната платформа 

за женско претприемништво и пошироката публика (граѓанското општество во неговата широка 

дефиниција, финансискиот сектор и медиумите) и жените претприемачи како крајни корисници на 

сите политики поврзани со женското претприемништво. Во исто време, застапувањето ќе биде 

фокусирано на промовирање на улогата на „Националната платформа за женско 

претприемништво“ во очите на креаторите на политиките, другите засегнати страни и жените 

претприемачи со цел да се зајакне нејзината важност и актуелност во политичкиот дијалог и да 

придонесе за зголемена одржливост на платформата. За постигнување на целокупната цел, Планот 

за застапување и претставување идентификува 3 (три) специфични цели (СЦ):  

 СЦ1: Зајакнување на улогата на Националната платформа за женско 

претприемништво 

 СЦ2: Присуство на платформата во структурните прашања поврзани со 

општествените, социјалните и културните предизвици 

 СЦ3: Подобрување на политиките 
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СЦ1: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО 

ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

1.1. Промоција на нејзиното вклучување како релевантен партнер во политичкиот 

дијалог 

1.1.1. Ангажирање на националните власти за следење и подобрување на перспективите за жените 

претприемачи како редовна процедура како и на среден до долг рок 

1.2. Зголемена видливост и позиционирање како клучен ресурс и алатка за жените 

претприемачи во Северна Македонија 

1.2.1. Подобрена видливоста на Националната платформа за женско претприемништво  помеѓу 

жените претприемачи 

1.2.2. Зголемен бројот на партнери, членови и поддржувачи 

СЦ2: ПРИСУСТВО НА ПЛАТФОРМАТА ВО СТРУКТУРНИТЕ ПРАШАЊА ПОВРЗАНИ СО 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ, СОЦИЈАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ 

2.1 Влијание врз промената на начинот на размислување 

2.1.1 Охрабрени повеќе жени да се осмелат, да започнат сопствен бизнис 

2.1.2 Подигнување ја свеста за потребата од конкретно справување со предизвиците со кои се 

соочуваат жените претприемачи на сите нивоа 

2.1.3 Создавање широка поддршка (изборно тело) за женско претприемништво меѓу релевантните 

чинители на национално ниво 

СЦ3: ПОДОБРУВЊЕ НА ПОЛИТИКИТЕ  

2.2 Поттикнување на конкретната промена во политиката 

2.2.1 Распределени средства за жени претприемачи во државни, регионални и локални програми 

за поддршка на бизнисот 

2.2.2 Промовирање на претприемништвото на жените како начин за излез од невработеноста 

2.2.3 Придонесување за подобрени политики за рамнотежа помеѓу работата и животот на 

национално ниво 

2.2.4 Концепт на наменски кредитни линии, шеми за гаранции, програми за грантови, финансиски 

производи и услуги за женско претприемништво 

 

2.3 Родово интегрирање во политиките поврзани со претприемништво 

2.3.1 Воведување на собирање на родово расчленети податоци за следење и оценување на 

имплементацијата на националните стратешки и акциони документи за претприемништво 

2.3.2 Воспоставување на стратешки и акциони документи за претприемништво на локално и  

национално ниво, вклучително и буџети 

2.3.3 Воспоставување на националните планови за опоравување од КОВИД-19 



 

НИВО И ОБЕМ НА АКТИВНОСТИТЕ 

 

Националната платформа за женско претприемништво е платформа која обединува различни 

засегнати страни (претприемачи, јавни институции и други јавни тела, стопански комори, невладин 

сектор како и сите активни чинители на полето претприемништво); претприемнички заедници 

(мрежи и платформи, комори и асоцијации, секторски организации; национални заедници, 

иницијативи и проекти; пристап до заинтересирани страни за финансирање, академски организации 

и медиуми со заедничка цел да го поддржат претприемништвото на жените. Во контекст на 

пристапот на повеќе засегнати страни и повеќе нивоа, ова застапување и планот за застапеност е 

развиен на национално ниво. Тој треба да послужи како основа за активности за застапување на 

национално ниво и како насока за членовите на платформата за понатамошно развивање на 

сопствените активности на национално (или пониско ниво на управување) Кога станува збор за 

обемот на активностите, тие ќе бидат поделени во две категории: 

- Политики - фокусирање на подобрување на екосистемот, политиката, 

институционалната и правната рамка за женско претприемништво, преку преземање 

целни активности на најсоодветно ниво. 

- Kомуникација и информирање - фокусирање на подигање на свеста и градење 

поддршка, со цел да се создаде олеснувачка средина за промена на политиките и 

однесувањето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                 Наципнална платфпрма за женскп претприемништвп 

15 
 

План за застапуваое и претставуваое 

ГЛАВНИ ГРУПИ НА ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ 

 Јавниот сектор, Приватни засегнати страни кои ја 

поддржуваат националната платформа за 

женско претприемништво,  

Жени 

претприемачи, 

 

 

Креатори на политики 

на национално ниво - 

извршни и 

законодавни тела на 

владата 

Советодавни и 

имплементациони 

тела (агенции, 

државни банки) 

Регионални и локални 

власти, 

Банки 

Небанкарски 

финансиски 

институции 

Инвеститори 

Фондови за 

ризичен капитал 

Бизнис ангели 

Бизнис 

инкубатори, 

 

Мрежи за бизнис 

и 

претприемништво 

Стопански комори 

Организации на 

работодавачи 

Здруженија за 

бизнис жени 

Граѓански 

организации 

Институти за 

истражување, 

 

Медиуми Жени 

претприемачи 

Жени 

претприемачи 

кои сакаат раст 

за својот бизнис  

Потенцијални 

жени 

претприемачи,  

ДИРЕКТНО 

ПРЕГОВАРАЊЕ 
    СОРАБОТКА ОПСЕГ 

 

 

 

 ДИРЕКТНО ПРЕГОВАРАЊЕ 

Директното преговарање е најпреферираниот пристап за справување со креаторите на политиките, 

извршната и законодавната власт, како и органите за спроведување и државните банки. Иако 

женското претприемништво во принцип не е во спротивност од политичарите,  

националните/регионалните/локалните власти и бирократите, тоа обично не е едно од најгорливите 

прашања на нивната агенда. Ова се должи на голем број причини - конкурентни приоритети, 

зафатен распоред, ниска важност на прашањето и очекувано низок „фидбек“. Поради тоа, тактиката 

што ќе се користи за да се стигне до креаторите на политиките ќе биде директно убедување 

користејќи јавни и приватни канали за комуникација. Со оглед на зголемената природа на промената 

на политиките, застапувањето ќе се развива врз основа на истражување и докази кое е планирано да 

се спроведе на среден и долг рок и ќе се следи во редовни (годишни) интервали. Принципот на 

сопственост на политиките треба да се почитува и активностите треба да се развиваат во духот на 

партнерството, наместо да се наметнуваат на креаторите на политиките. На креаторите на 



политиките треба да им се даде насока и рок, додека именување и засрамување треба да се 

избегнуваат. Секој успех - без разлика колку голем или мал, треба да се пофали, креаторите на 

политиките треба да се охрабрат да продолжат со добрата работа или дискретно да се потсетат ако 

не постигнат резултати. 

 СОРАБОТКА 

Иако целната група составена од приватни засегнати страни кои се подготвени да ја поддржат 

„Националната платформа за женско претприемништво“ и поширока публика е широка и разновидна, 

образложението за заеднички пристап е фактот дека сите тие можат да и служат на иста цел и да ги 

здружат силите за да се залагаат за заедничката кауза - унапредување на женското 

претприемништво . Нивната експлицитна поддршка е клучна за да влијае врз креаторите на 

политиките, да обезбеди поголема видливост, да го олесни вмрежувањето и градењето капацитети. 

Покрај тоа, иако не се во состојба директно да донесат промена на политиката, тие имаат моќ да 

лобираат и да водат процеси. Оттука, напорите за застапување насочени кон различни засегнати 

страни во оваа група ќе бидат насочени кон подигање на нивната свест за потребата од поддршка на 

„Националната платформа за женско претприемништво“, запознавање со придобивките што би 

можеле да ги извлечат за себе, охрабрување и поддршка за развој на специфични производи и 

услуги наменети за „Националната платформа за женско претприемништво“. 

На пример, банките и финансиските институции би можеле да воведат специјални услуги и 

производи наменети за жени претприемачи, скроени според нивните специфични потреби. 

Социјалните партнери и особено организациите на работодавачи би можеле да лобираат за промена 

на работното законодавство што ќе биде родово чувствително и ќе ги земе предвид потребите на 

жените претприемачи, особено кога станува збор за родителско отсуство, грижа за деца, грижа за 

стари лица итн., дури и оние што работат надвор од областа на родовата еднаквост, во зависност од 

нивниот делокруг на работа, би можеле да го промовираат женското социјално претприемништво, да 

се вклучат во обезбедување на услуги насочени кон женски претприемачи за да им ги олеснат 

обврските за грижа или да ги научат на основните вештини поврзани со претприемништвото, 

финансиските и дигиталните писменост. Медиумите би можеле да им дадат поголемо значење на 

женското претприемништво преку аналитичко известување за клучните прашања, елиминирање на 

родовите стереотипи при известување за бизнисот и претприемништвото воопшто, со успешни 

приказни и модели на добри практики, итн. Во овој контекст, релевантните засегнати страни ќе 

бидат ангажирани и мобилизирани според проблематичната област каде што тие имаат потенцијал 

да дадат значаен придонес. 
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План за застапуваое и претставуваое 

 ОПСЕГ  – ЖЕНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ  

Според податоците собрани и анализирани преку секторската и тематските групи, советодавните 

одбори, некои од клучните пречки за жените во претприемништвото ги надминуваат специфичните 

акции на политиката и бараат различен тип на поддршка - личен и професионален развој, тренинг, 

менторство, вмрежување, доверба и градење капацитети. „Националната платформа за женско 

претприемништво“ има многу уникатна позиција да им помогне на жените да добијат ваков вид 

поддршка преку својата широка мрежа на активни чинители за женско претприемништво. Овие 

придобивки ќе се искористат за да се имплементира сеопфатна стратегија за комуникација и опсег, 

од национално се до локално ниво. Целта ќе биде да се зголеми заедницата, нејзината видливост и 

релевантност, како и да се обезбеди константен фидбек и да се подобри понудата и 

функционалноста на „Националната платформа за женско претприемништво“.  

 



 

ЦЕЛИ 

Цел Статус Што сакаме да направат? 

Со која цел соодвествува? 

Влијание Како да стигнеме до 

нив? 

 ЈАВЕН СЕКТОР  

Владини  

институции  

Министерство за 

економија 

Вицепремиер за 

економски прашања 

Неутрален Вклучување во дијалог за политики за подобрување на 

правната и регулаторната рамка (1.1.1) 

Распределување средства за женско претприемништво во 

национални програми за поддршка на бизнисите (3.1.1) 

Воведување на собирање на податоци поделени по пол 

(3.2.1) 

Обезбедување стратешки и акциони документи за 

претприемништво, вклучително и буџети (3.2.2) 

Високо Состанок со членови на 

кабинет 

Состанок со министер 

Кампањи на медиуми и 

социјални медиуми со 

тагови  

Министерство за труд 

и социјална политика 

Неутрален Вклучување во дијалог за политики за подобрување на 

правната и регулаторната рамка (1.1.1) 

Подобрување на политиките за рамнотежа помеѓу 

работата и животот (на пр. отворање повеќе 

градинки/домови за стари лица, продолжување 

родителско/породилно/татковско отсуство итн.) (3.1.3) 

Воведување конкретни мерки и услуги за поддршка при 

вработување фокусирани на претприемништвото (3.1.2) 

Високо Состанок со членови на 

кабинет 

Состанок со министер 

Кампањи на медиуми и 

социјални медиуми со 

тагови 
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Парламент Комисија за родова 

еднаквост 

 

Сојузен 

 

Вклучување во дијалог за политики за подобрување на 

правната и регулаторната рамка (1.1.1) 

Зајакнување на контролата над претприемачките 

политики и рамнотежата помеѓу работата и животот 

(3.1.1-3.1.3) 

Барање родова инклузија во целото ново законодавство 

во областа (3.2.1, 3.2.2) 

Средно 

 

Состанок со членови на 

кабинет 

Состанок со министер 

Кампањи на медиуми и 

социјални медиуми со 

тагови 

Државни 

извршни 

органи  

Агенција за 

вработување 

Неутрален Воведување на специфични мерки и услуги за поддршка 

на вработување за жени фокусирани на 

претприемништво (3.1.2) 

Нудење на услуги наменети за жени (тренинг, 

менторство, состаноци за вмрежување итн.) (2.1.1) 

Средно Состаноци со управители 

и/или членови на управни 

одбори 

Завод за статистика Неутрален Воведување на собирање податоци за претприемништво 

поделени по пол (3.2.1) 

Средно Состаноци со управители 

и/или членови на управни 

одбори 

Развојна банка на 

Република Северна 

Македонија 

Неутрален Воведување на кредитни линии, гарантови шеми, 

финансиски производи и услуги наменети за жени 

претприемачи(3.1.4) 

 

Средно Состаноци со управители 

и/или членови на управни 

одбори 

ПРИВАТНИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ КОИ САКААТ ДА СОРАБОТУВААТ СО ПЛАТФОРМАТА И ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ 

Финансиски 

сектор 

Комерцијални банки Неутрален Воведување на кредитни линии, гарантови шеми, 

финансиски производи и услуги наменети за жени 

претприемачи (3.1.4) 

Средно Состаноци со управители 

и/или членови на управни 

одбори 

Други финансиски Неутрален Воведување на кредитни линии, гарантови шеми, Средно Состаноци со управители 



институции, 

инвестициски фондови 

и инкубатори  

финансиски производи и услуги наменети за жени 

претприемачи (3.1.4) 

и/или членови на управни 

одбори 

Граѓански 

сектор 

Невладини 

организации, 

стопански комори и 

коалиции кои се 

занимаваат со женско 

претрпиемништво  

Сојузник Да се вклучат во кампањи и настани за публицитет 

(2.1.2, 2.1.3) 

Соработка со доставување на услуги за жени 

претприемачи (1.2.1, 2.1.1) 

Промовирање и стимулирање женско социјално 

претприемништво(2.1.1) 

Средно Преку планираните 

настани на „Националната 

платформа за женско 

претприемништво“ 

Медиуми Национални, 

регионални и локални 

канали 

Неутрален Промовирање на успешни приказни од жени 

претприемачи (1.2.1, 2.1.1) 

Покренување на свест и придонес во градењето на 

поддршка (2.1.2, 2.1.3) 

Нанесување суптилен притисок врз креаторите на 

политиките за да поттикнат промена на политиката (3.1) 

Средно Преку соопштенија за 

печат, интервјуа, кратки 

видео приказни, опции, 

изјави за печатот на 

настани.  

Состанок со медиуми за да 

се истражи можноста за 

подкаст. 

ЖЕНИ ПРЕТПРИЕМАЧИ 

Жени претприемачи, жени 

претприемачи кои сакаат раст за 

нивниот бизнис и потенцијални жени 

претприемачи 

Сојузник Да се вклучат во кампањи и настани за публицитет 

(1.2.1, 2.1.1) 

Ниско Медиуми и кампањи на 

социјални медиуми  
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МАТРИЦА НА АКТИВНОСТИ 

Активност Релевантна 

институција  

Специфични 

цели од 

планот 

Насоки Пропратни 

документи 

Временска рамка 

ПОЛИТИКА 

Индекс на женско 

претприемништво 

Состанок за застапување за 

воведување на „Индекс на женско 

претприемништво“ што ќе ја сумира 

ситуацијата во државата. Ќе се 

базира на збир од унифицирани 

показатели со детали за бројот на 

самовработени жени и жени 

сопственици на бизниси, други 

статистики базирани на 

„Барометарот за женско 

претприемништво“, „Евростат“, 

државни статистички податоци и 

политики воспоставени со 

квантитативни податоци. 

Комбинација на официјални 

статистики што ја одразуваат 

Влада на РСМ 

Министерство за 

економија 

Министерство за 

труд и социјална 

политика 

Завод за статистика 

Невладин сектор 

1.1.1, 3.1.1 -

3.1.4 

Имајќи предвид дека женското 

претприемништво не е 

приоритет на  

законодавството, туку само  

надлежност, ќе биде од помош 

да се воспостави унифициран 

систем за мониторинг, да се 

поттикне меѓусебно учење и 

притисок на владата за 

подобрување на релевантните 

политики. 

Платформата за женско 

претприемништво ќе може да 

го развие „Индексот на женско 

претприемништво“ меѓутоа со 

помош од релеватните 

институции како што е 

Владата на РСМ или 

Анализи за 

фактичката 

ситуација на 

женското 

претприемништво 

во државата.  

 

Листа со факти за 

потенцијалните 

придобивки од 

женското 

претприемништво 

на национално 

ниво.  

Да се презентира на 

следниот Самит за 

женско 

претприемништво 

Ноември 2021, 

Ноември 2022, 

Ноември 2023 



фактичката состојба, како и 

податоци собрани преку релевантни 

извори на информации - имено 

Барометарот е потребен со цел да се 

обезбеди точна слика преку 

веродостојни и мерливи индикатори. 

релеватните министерства, 

овој индекс ќе добие поголема 

тежина и суштинска 

значајност на национално, па 

можеби и на регионално ниво.  

Планови за закрепнување 

Состаноци за застапување на 

национално ниво. 

Насочени медиуми и кампањи на 

социјални медиуми. 

Писма пратени до членови на 

парламентот. 

Национални 

креатори на 

политики 

Релевантни 

владини 

институции кои што 

би биле надлежни 

за креирање и 

одобрување на 

плановите за 

закрепнување на 

државно ниво.   

3.2.3 КОВИД-19 диспропорционално 

го зафаќа женското 

претприемништво - 7% од 

малите и средни претпријатија 

во сопственост на жени се со 

поголема веројатност да се 

затворат, што ќе доведе до 

зголемување на 

невработеноста и намалена 

економска активност.   

На жените претприемачи им 

треба повеќе време да 

закрепнат и да отскокнат 

отколку нивните машки 

колеги, нивната подготвеност, 

доверба и способност да се 

обидат повторно може 

сериозно да сe намали.  

Анализи како 

КОВИД-19 влијае на 

жените 

претприемачи.  

Да се воспостави 

ударна точка на 

медиумите и 

хештег. 

 

2022-2023 
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Меморандум и Декларација за 

женско претприемништво  

Состанок за застапување за 

потпишување на Меморандум и 

потпишување на „Декларација“ - 

заеднички документ подготвен и 

потпишан/усвоен од (претставник 

на) владата или соодветна извршна 

институција. Тој ќе содржи голем 

број ветувања дека националните 

власти се подготвени и способни да 

превземат активности за да го 

подобрат женското  

претприемништво во текот на 

следната година.  

Важно е ветувањата да бидат реални 

и прифатени од властите со цел да 

се зајакне нивната сопственост и 

посветеност. „Меморандумот“ ќе се 

разгледува на годишна основа и ќе 

се продолжи со нови обврски за 

следната година. Ова може да се 

поврзе со настани поврзани со „Ден 

на женското претпримеништво“ како 

Креаторите на 

националната 

политика (извршни 

институции, но 

парламентите може 

да бидат поканети 

да ја поддржат 

иницијативата и 

мониторингот како 

дел од нивните 

редовни надзорни 

должности) 

1.1.1,  

2.1.1, 

3.1.1,  

3.1.2,  3.1.3,  

3.2.1,  

3.2.2 

Зголемувањето на бројот на 

жени претприемачи го 

зголемува потенцијалот за 

генерирање богатство на една 

земја и го максимизира 

користењето на нејзините 

ресурси. 

Истражувањата покажаа дека 

жените претприемачи се 

соочуваат со повеќе бариери 

при започнување и водење 

бизнис отколку мажите. 

Програмите за 

претприемништво и деловна 

поддршка обично се родово 

слепи и не ги земаат предвид 

специфичните потреби на 

жените претприемачи. Затоа, 

треба да се развијат 

конкретни мерки за да им се 

обезбеди на жените 

претприемачи еднакви услови 

за игра, да се поттикнат и да 

им се овозможи да започнат и 

Информации од 

завод за статистика 

и надлежни 

министерства  

Може да се објави на 

следниот Ден на 

женското 

претприемништво 

(19.11.2021), 

следниот Ден на 

жената (08.03.2022) 

или да се воспостави 

како редовна 

годишна практика во 

јануари/февруари. 

Во секој случај, може 

да се организира 

настан каде што ќе 

бидат поканети да 

присуствуваат 

националните власти 

(вебинари, панели 

итн.) И ќе бидат 

посветени на 

годишно земање 

акции, преглед и 

планирање. 



годишна пресвртница. Националните 

власти ќе бидат пофалени за 

нивните достигнувања и/или ќе 

бидат потсетени за она што сеуште 

треба да го направат. Меморандумот 

може да се надополни со чек-листа 

со специфични активности/резултати 

за да се олесни следењето. 

Мерењето може да се изрази како 

процент од исполнетите обврски, се 

додека сите заложби се 

избалансирани по тежина. 

да ги зголемат своите 

бизниси. 

Целни области: 

- Пристап до финансии  

- Рамнотежа помеѓу работата 

и животот 

- Услуги за поддршка (обука, 

менторство, вмрежување итн.) 

 

Собраниски расправи 

Организирање на  состанок за 

застапување со министрите од 

министерствата, како и други 

релевантни државни институции кои 

се бават со  жени/родова еднаквост. 

Да се покани таа институција  да 

биде домаќин на парламентарната 

расправа за состојбата на женското 

претприемништво по КОВИД-19 и 

натамошниот пат.  

Министер за 

економија 

Министер за труд и 

социјална политика 

Претседател на 

Влада 

Директор/Управен 

орган на државна 

институција која се 

бави со 

проблематиката  

 

1.1.1, 

3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3, 

3.2.1, 

3.2.2 

Зголемувањето на бројот на 

жени претприемачи го 

зголемува потенцијалот за 

генерирање богатство на една 

земја и го максимизира 

користењето на нејзините 

ресурси. 

Истражувањата покажаа дека 

жените претприемачи се 

соочуваат со повеќе бариери 

при започнување и водење 

бизнис отколку мажите. 

Информации од 

завод за статистика 

и надлежни 

министерства  

2022 година 



 
                                                                                                 Наципнална платфпрма за женскп претприемништвп 

25 
 

План за застапуваое и претставуваое 

Програмите за 

претприемништво и деловна 

поддршка обично се родово 

слепи и не ги земаат предвид 

специфичните потреби на 

жените претприемачи. Затоа, 

треба да се развијат 

конкретни мерки за да им се 

обезбеди на жените 

претприемачи еднакви услови 

за игра, да се поттикнат и да 

им се овозможи да започнат и 

да ги зголемат своите 

бизниси. 

Целни области: 

- Пристап до финансии  

- Рамнотежа помеѓу работата 

и животот 

- Услуги за поддршка (обука, 

менторство, вмрежување итн.) 

 



Владина група за поддршка на 

женското претприемништво 

Обраќање до 

„пријателски“ пратеници во 

комисијата за еднакви можности, 

пратеничката група на жени и 

комисијата задолжена за економски 

прашања за создавање група за 

поддршка на женско 

претприемништво во државните 

органи. Организација на  мала 

церемонија во Собранието за да ги 

прославите и промовирате целите на 

групата, заедно со можностите за 

медиумите (изјави за печатот, 

соопштение до медиумите и 

интервју). Групата, која треба да 

вклучува пратеници од сите партии, 

ќе служи како важен сојузник во 

застапувањето за промена на 

политиката, влезна точка и сојузник 

за сите барања упатени до 

Парламентот, но и како глас за 

поддршка на „Националната 

Собрание на РСМ 

(комисија за 

еднакви можности, 

комисија за 

економски 

прашања) 

Комисија за 

заштита на 

конкуренција  

 

1.1.1, 

2.1.3 

Зголемувањето на бројот на 

жени претприемачи го 

зголемува потенцијалот за 

генерирање богатство на една 

земја и го максимизира 

користењето на нејзините 

ресурси. 

Истражувањата покажаа дека 

жените претприемачи се 

соочуваат со повеќе бариери 

при започнување и водење 

бизнис отколку мажите. 

Програмите за 

претприемништво и деловна 

поддршка обично се родово 

слепи и не ги земаат предвид 

специфичните потреби на 

жените претприемачи. Затоа, 

треба да се развијат 

конкретни мерки за да им се 

обезбеди на жените 

претприемачи еднакви услови 

за игра, да се поттикнат и да 

им се овозможи да започнат и 

Информации од 

завод за статистика 

и надлежни 

министерства  

Прва половина од 

2022 
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План за застапуваое и претставуваое 

платформа за женско 

претприемништво“ јавно и во 

јавноста пред извршните органи 

преку редовни процедури за надзор. 

да ги зголемат своите 

бизниси. 

Целни области: 

- Пристап до финансии  

- Рамнотежа помеѓу работата 

и животот 

- Услуги за поддршка (обука, 

менторство, вмрежување итн.) 

Вклучување на родот во 

политиките поврзани со 

женското претприемништво 

Состанок за застапување со 

претставници од ЕУ делегација и ОН 

за да се истржат можностите за 

вклучување на женското 

претприемништво во нивните 

приоритети. Доколку овие 

институции не понудат таква 

соработка, да се побараат насоки и 

совети за поголемо влијание врз 

ЕУ Делегација  

Обединети нации  

УНФПА 

UNWomen 

3.2.1, 3.2.2 Зголемувањето на бројот на 

жени претприемачи го 

зголемува потенцијалот за 

генерирање богатство на една 

земја и го максимизира 

користењето на нејзините 

ресурси. 

Истражувањата покажаа дека 

жените претприемачи се 

соочуваат со повеќе бариери 

при започнување и водење 

бизнис отколку мажите. 

Информации од 

завод за статистика 

и надлежни 

министерства  

2022 



владините институции и креатори на 

политиките за подобрување на 

родовата димензија во националните 

политики за претприемништво. Да се 

соработува и претставници од 

граѓанскиот сектор кои се бават со 

проблематиката и имаат искуство со 

родово вклучување и застапување.  

Програмите за 

претприемништво и деловна 

поддршка обично се родово 

слепи и не ги земаат предвид 

специфичните потреби на 

жените претприемачи. Затоа, 

треба да се развијат 

конкретни мерки за да им се 

обезбеди на жените 

претприемачи еднакви услови 

за игра, да се поттикнат и да 

им се овозможи да започнат и 

да ги зголемат своите 

бизниси. 

Целни области: 

- Пристап до финансии  

- Рамнотежа помеѓу работата 

и животот 

- Услуги за поддршка (обука, 

менторство, вмрежување итн.) 

 

 

 

     

ФИНАНСИИ Банки 1.2.2, 2.1.1, Компаниите предводени од Анализи поврзани 2022 
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План за застапуваое и претставуваое 

Kредитни линии, гарантови 

шеми, финансиски производи и 

услуги за женско 

претпримеништво  

Серија состаноци за застапување за:  

- Развивање специфични кредитни 

линии и гарантови шеми за женски 

претприемачи; 

- Вклучување на таргет за женско 

претприемништво во кредитните 

линии и гарантовите шеми 

управувани од банките и фондовите 

(и националните и странските 

фондови)  

- Развивање на инвестициски 

програми кои целат на 

комплементарни инвестиции во жени 

претприемачи од страна на приватни 

фондови, фондови за приватни 

акции, ризични капиталисти и бизнис 

ангели.  

- Формирање на платформа за 

инвестирање во и од женски 

претприемачи. 

Фонд за Иновации и 

технолошки развој  

Развојна Банка 

Асоцијации, 

индивидуални 

небанкарски 

финансиски 

институции, 

локални 

самоуправи, бизнис 

ангели, приватни 

фондови итн.  

 

2.1.2, 2.1.3, 

3.1.4 

жени имаат тенденција да 

бараат помал ризичен капитал 

додека остваруваат повисок 

принос. Во студијата на 

Бостон Консалтинг Група 

(2018), жените ги надминуваат 

мажите и покрај тоа што 

собираат помалку пари. За 

секој долар инвестиција, 

новоформираните жени 

генерираа приход од 78 центи, 

додека старт-ап фирмите од 

мажи генерирале само 31 

цент. 

Истражувањето спроведено на 

речиси 600 основачи покажа 

дека оние кои биле дел од тим 

со жена основач имале 63% 

подобри резултати од 

колегите мажи. 

со родова 

разноликост во 

однос на пристап до 

финансии и 

придобивките од 

„инвестирање во 

жените“ 



- Организирање на медиумски 

кампањи за покренување свест за 

финансиска поддршка на женско 

претприемништво.  

Организациите, банките и 

компаниите што спроведуваат 

активности за родово паметно 

финансирање би можеле да бидат 

наградени со ознака (токен/беџ), 

награда/признание дека тие се 

родово чувствителен бренд што 

можат да ја користат за сопствени 

маркетинг цели. 

 

КОМУНИКАЦИЈА И ВИДЛИВОСТ 

Хакатон за женско претприемништво 

Хакатон за подигање на свеста за потребата повеќе 

жени да бидат вклучени во дигиталната економија, за 

поддршка на старт-ап претпријатија во сопственост 

на жени, за создавање алатки за поддршка на 

подобар баланс помеѓу работата и животот за жените 

итн. Треба да се организира во соработка со партнери 

од ИТ индустријата. Може да се објави јавен повик со 

кој ќе се поканат сите програмери (и мажи и жени) да 

Сите таргет 

групи 

фокусирани 

примарно на 

оние кои 

работат во ИТ 

индустријата.  

1.2.1, 

1.2.2, 

2.1.1, 2.1.3 

Жените не се доволно застапени 

во (ко) основање на дигитални 

старт-ап компании и во ИТ 

индустријата, кои ги нудат некои 

од најдобро платените работни 

места. Ова во никој случај не е 

поврзано со нивниот недостаток 

на поттик или потенцијал, туку со 

предрасуди, застарени и родово 

Анализа за 

застапеност на жените 

во технолошката 

индустрија, како 

основачи, ко-основачи 

и менаџери, како и 

клучните 

идентификува пречки. 

2022 
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План за застапуваое и претставуваое 

се приклучат на предизвик за кодирање (ќе се 

утврди). Треба да се организираат можности за 

медиуми и кампања за социјални медиуми за 

промовирање на активностите. Кампањата треба да 

започне најмалку еден месец однапред и сите 

програмери што ќе се придружат ќе можат да снимаат 

или да пишуваат сопствени пораки - причини зошто 

веруваат дека женското претприемништво вреди за 

нивното време и напор, кои потоа ќе бидат споделени 

преку социјалните медиуми. Јавниот повик во форма 

на соопштение за медиуми треба да се испрати до 

медиумите на денот на отворањето и уште едно 

соопштение за медиумите треба да се испрати на 

денот на хакатонот. Организациите кои 

покажуваат посветеност кон прашањата за 

женско претприемништво може да ја добијат 

етикетата (токен/беџ) „жени претприемачи “.  

слепи системи за образование и 

обука, како и екосистеми кои ги 

фаворизираат машките 

кандидати, особено за врвните 

работни места. 

Зголемувањето на присуството на 

жени на дигитални работни места 

може да го зголеми БДП 

благодарение на поразновидните 

иновативни процеси, менаџмент и 

маркетинг практики.  

Изложба на цртани 

филмови/стрипови/визуелна графика 

Да се ангажира надворешен давател на 

услуги/уметник за да ги илустрира 

секојдневните/повторливи тешкотии со кои се 

соочуваат жените претприемачи во 10-15 визуелни 

прикази, претставувајќи реална слика за 

Сите таргет 

групи 

1.2.1, 

1.2.2, 

2.1.1, 2.1.2 

Дискриминацијата, 

обесхрабрувањето, 

непропорционалниот и неплатен 

товар за домашните обврски, 

грижата за децата и грижата за 

стари лица, екосистеми и 

политики доминирани од мажи и 

Барометар за женско 

претприемништво 

Завод за статистика  

2022 



моменталната состојба на игра на 

хумористичен/сатиричен начин. Визуелните 

материјали ќе бидат достапни во физички/печатени и 

онлајн формати со цел да се овозможат 

организирање и онлајн и офлајн изложби, како и 

кампања за социјални медиуми. Доколку условите 

дозволат, патувачка изложба може да се организира 

низ сите плански региони, придружена со соодветни 

медиумски можности. Официјални претставници и 

пратеници од високо ниво може да бидат поканети да 

зборуваат на отворањето.  

мажи, им отежнуваат на жените 

да започнат и да водат бизнис. 

Тоа не е мит - туку нешто што е 

видливо во секојдневниот живот. 

Тоа не е само неправда; тоа е 

голема загуба за економиите и 

општествата на кои им 

недостасува талентот и 

потенцијалот што би можеле да 

го обезбедат жените 

претприемачи. 

Видео подкасти  

Подкаст со истакнат жена претприемач која ќе 

зборува за нејзините почетоци и предизвици со цел 

да ја подигне свеста и да инспирира други жени 

претприемачи .   

Подкасти со личности кои работат во институции 

Подкасти со личности кои работат во НВО сектор 

Подкасти со поддржувачи на жени претприемачи 

Сите таргет 

групи 

1.2.1, 

1.2.2, 

2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

Промовирањето на жените 

претприемачи  на жените на долг 

рок не е само „убава работа“, 

туку може да биде од корист за 

медиумите да допрат до новата 

публика и потенцијалните 

партнери.  

Барометар за женско 

претприемништво 

Завод за статистика 

претприемачки 

 

Втора 

полов

ина 

на 

2021, 

2022 

и 

2023 

годин

а  

Радио подкасти  

Подкаст со истакнат жена претприемач која ќе 

зборува за нејзините почетоци и предизвици со цел 

Сите таргет 

групи 

1.2.1, 

1.2.2, 

2.1.1, 

Промовирањето на жените 

претприемачи  на жените на долг 

рок не е само „убава работа“, 

Барометар за женско 

претприемништво 

Завод за статистика 

Втора 

полов

ина 
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План за застапуваое и претставуваое 

да ја подигне свеста и да инспирира други жени 

претприемачи .   

Подкасти со личности кои работат во институции 

Подкасти со личности кои работат во НВО сектор 

Подкасти со поддржувачи на жени претприемачи 

2.1.2, 2.1.3 туку може да биде од корист за 

медиумите да допрат до новата 

публика и потенцијалните 

партнери. 

претприемачки 

 

на 

2021, 

2022 

и 

2023 

годин

а 



ПРЕЧКИ И РИЗИЦИ 

Недостиг на финансии е еден од најголемите ризици поврзани со спроведувањето на 

активностите. Со оглед на тоа што „Националната платформа за женско претприемништво“ засега 

се финансира од проекти, имплементацијата на овие активности може да се интегрира во веќе 

буџетираните проектни активности или може да им се довери на одредени членови на Советот што 

ќе ги поврзат активностите предвидени во акциониот план со нивните редовни активности. Друг 

начин за ублажување на ризикот од финансирање, би бил да се одлучат за бесплатни и ефтини 

решенија, како што се домашни состаноци наспроти услугите во рестораните, кампања на 

социјалните медиуми наспроти платеното рекламирање, искористување на развиените мрежи на 

секој член на Советот да го рашират зборот, потпирајќи се на жените претприемачи и организации 

кои доброволно се пружаат да обезбедат бесплатни услуги во корист на заедницата, итн. 

Недостатокот на политичка волја е ризик со помала проценета веројатност, но помалку 

олеснителни опции. Иако не постои вистинско спротивставување на женското претприемништво, 

со можеби потенцијален исклучок од некои ултра конзервативни и маргинални групи, пристапот на 

овој план за застапување е замислен на начин да се минимизира овој ризик. Покрај тоа, 

презентацијата на деловниот случај за женско претприемништво, како и придобивките што 

властите би можеле да ги извлечат од потенцијалната соработка (на пр. Подобрена репутација, 

опфат и легитимитет, поопипливи резултати во програмите што ги спроведуваат итн.) најверојатно 

ќе го олесни прифаќањето на конкретни обврски од страна на креаторите на политиките. 

Недостатокот на административен капацитет или недостаток на подготвеност за 

вклучување во промена на политиките е заеднички ризик поврзан со застапувањето на политиката 

воопшто. Тоа е поврзано со реалноста или перцепцијата на државните службеници дека промената 

на политиките ќе бара зголемен ангажман од нивна страна, дополнително време или вештини што 

тие не ги поседуваат, што може да биде причина тие да се спротивстават на промената на 

политиката. Стратегија за ублажување би била „Националната платформа за женско 

претприемништво“ активно да го вклучи граѓанското општество, социјалните партнери, европските 

и меѓународните организации и институции со соодветна експертиза и подготвеност да им помогне 

и да ги поддржи властите во мониторинг и евалуација на постојните политики, планирање и 

спроведување на нови мерки, развој на законодавство , спроведување на проценка на влијанието 

итн. 

Предрасудите и стереотипите се еден од најчестите ризици поврзани со застапувањето 

за родова еднаквост поради вкоренетите родови улоги и патријархалната култура, особено кај  
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План за застапуваое и претставуваое 

 

одредени општествени групи. Со цел да се ублажи овој ризик и да се зголеми успехот во 

комуникациските и теренските активности, важно е да се работи со познати и етаблирани јавни 

личности и влијателни лица, жени претприемачи и претставници на медиумите, особено на ниво 

на земја. Во овој поглед, улогата на амбасадорите за женско претприемништво е особено важна и 

таквите мрежи треба да бидат ангажирани во промоција на сите настани, активности и кампањи, 

како преку организациската веб страница, но и преку нивните лични профили на социјалните 

медиуми. Медиумите исто така имаат клучен удел и известувањето за прашања поврзани со 

женското претприемништво треба да се претстави како дел од нивната едукативна, а не само 

информативна улога. За таа цел, сите комуникациски и теренски активности треба да се засноваат 

на солидни и веродостојни истражувања и статистички информации, изложувајќи го фактот дека 

родовата еднаквост во претприемништвото е и исправна и профитабилна работа, како за 

економиите, така и за општествата во целина.  

РЕСУРСИ 

Работата на мисијата на „Националната платформа за женско претприемништво“ не 

започнува од нула, туку се базира на веќе формирана Заедница, управувана од Совет составен од 

добро воспоставени, релевантни и веродостојни организации и развиени резултати. Нејзиното 

искуство, структурата на управување, резултатите и мрежата се клучните јаки страни што треба да 

се искористат во имплементацијата на овој план за застапување, особено во односите со 

креаторите на политиките и медиумите. Покрај тоа, многу од уникатните резултати веќе развиени 

од „Националната платформа за женско претприемништво“ треба да се користат во синергија со и 

како комуникациска поддршка на активностите за застапување, со цел: 

- порелевантни информации во  пораките што се пренесуваат до различни засегнати страни, - 

ангажирање засегнати страни; 

- развивање, тестирање и промовирање на нови идеи преку веб-страната на националната 

платформа и нејзините блогови, 

- имплементирање на стратегијата за комуникација преку профилите на социјалните медиуми 

на „Националната платформа за женско претприемништво“, зголемувајќи го опсегот и влијанието. 

Специфичната распределба на ресурси за секоја активност треба да се дискутира и дефинира 

меѓу партнерите на проектот „Национална платформа за женско претприемништво“ и членовите на 

советодавниот одбор. Идеално, поделбата треба да ги земе предвид следниве 5 принципи: 

1. Тематска/област експертиза на водечкиот партнер за имплементација за таа специфична 

активност 



2. Финансиски средства и потенцијал за собирање средства 

3. Административен капацитет 

4. Воспоставени врски со националните власти 

5. Ниво на развој на мрежа 

6. Видливост на медиуми 

 

Иако не сите активности имаат значителни финансиски импликации, важен дел од работата за 

застапување подразбира мобилизација, пред се, човечки ресурси, нивно време и напор. Затоа се 

препорачува да се создаде синергија помеѓу овие активности, проектни активности и редовно 

работење на вклучените партнери и персонал во најголема можна мерка. Покрај тоа, со оглед на 

тесната врска помеѓу активностите за застапување и комуникација, овој план треба да се 

синхронизира со стратегијата за комуникација на „Националната платформа за женско 

претприемништво“ и да се имплементира во соработка со неговиот тим за комуникации или 

агенција за комуникации, особено кога станува збор за имплементација на комуникациските 

рекламни активности, развојот слогани, хаштагови, формулација на конкретни пораки и 

идентификација на најсоодветните канали за комуникација и ширење.
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СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Индикатори, целни вредности и извори на верификација за секоја активност/цел. 

ЦЕЛ АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ ЦЕЛ (мин.) 

СЦ1: Да се зајакне улогата и да се обезбеди поголема видливост на „Националната платформа за женско претприемништво“ 

1.1. Промовирање на нејзиното вклучување како релевантен партнер во политичкиот дијалог 

Вклучување на  националните 

власти во дијалог за политика за 

следење и подобрување на 

перспективите за жените 

претприемачи на редовна основа и 

на среден до долг рок 

„Декларација за женско 

претприемништво“ 

„Меморандум за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии 

Парламентарна група за 

поддршка на женско 

претприемништво 

Број на институции кои ја потишуваат 

декларацијата 

Број на институции со кои се потишува меморандум 

за соработка 

Број на парламентарни расправии годишно  

Број на групи оформени 

10 

2 

2 

1 

1.2. Зголемување на видливоста и позиционирањето како клучен ресурс и алатка за жените претприемачи во Северна 

Македонија 

Зголемување на видливоста на 
Хакатон за женско 

претприемништво 
 50 



„Националната платформа за 

женско претприемништво“ помеѓу 

жените претприемачи 

Изложба на цртани 

филмови/стрипови/визуелна 

графика 

Видео подкасти  

Радио подкасти 
 

Број на жени претприемачи опфатени со 

активностите 

300 

100 

200 

Зголемување на бројот на 

партнери, членови и поддржувачи 

на „Националната платформа за 

женско претприемништво“ 

Состаноци за тематски и 

секторски групи, состаноци со 

локални чинители 

 

 

Број на состаноци оддржани 

Број на организации/компании инволвирани 

Број на медиуми инволвирани 

5 

50 

5 

СЦ2: Присуство на платвормата во  структурните прашања поврзани со општествените, социјалните и културните предизвици  

Подигнување на свеста за 

потребата од конкретно 

справување со предизвиците со 

кои се соочуваат жените 

претприемачи на сите нивоа 

Хакатон за женско 

претприемништво 

Изложба на цртани 

филмови/стрипови/визуелна 

графика 

Видео подкасти  

Радио подкасти 

 

Број на нови партнерства и иницијативи лансирани 

со други стејхолдери  

 

Број членови од пошироката јавност  

10 

 

2.000 

Создадете широка база за 

поддршка (изборна единица) за 

женско претприемништво меѓу 

Парламентарна група за 

поддршка на женско 

претприемништво Состаноци 

Број на активности организирани од групата за 

поддршка на женско претприемништво  

7 
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План за застапуваое и претставуваое 

релевантните чинители на 

национално ниво 

за „паметно родово 

финансирање“ 

 

Доделени етикети за „Женско претприемништво“ 15 

СЦ3: Подобрување на политиките 

3.1. Поттикнување на промена на политиките 

Распределување на  средства за 

жени претприемачи во државни, 

регионални и локални програми за 

поддршка на бизнисот 

„Меморандум за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии  

Број на следени обврски  

Вредност на програми за поддршка за жени 

претприемачи  

Број на нови иницијативи (легислатива, 

регулативи, политики, итн.) 

 

5 

20% зголемување 

 

3 

 

Промовирање на женското 

претприемништво како излез од 

невработеноста  

„Декларација за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии  

Да се одреди во иднина  

Придонес за подобрени политики 

за рамнотежа помеѓу работата и 

животот на национално ниво 

„Декларација за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии 

Да се одреди во иднина  



 

Концепт на наменски кредитни 

линии, шеми за гаранции, 

програми за грантови, финансиски 

производи и услуги за ЖП 

 

„Декларација за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии 

Состаноци за „паметно родово 

финансирање“ 

 

Број на жени претприемачи поддржани со 

инвестиции за ризичен капитал  

Број на нови кредитни линии и гарантови шеми за 

жени претприемачи  

10% пораст 

 

2 

3.2. Родово интегрирање во политиките поврзани со претприемништво  

Воведување на собирање на 

родово расчленети податоци за 

следење и оценување на 

имплементацијата на 

националните стратешки и 

акциони документи за 

претприемништво 

„Декларација за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии 

Состаноци за родово 

интегрирање во политиките за 

претприемништво  

 

Достапни податоци за родово-расчленети 

официјални статистички податоци за политики 

поврзани со женско претприемништво  

 

10% повеќе 

Воспоставување на стратешки и 

акциони документи за 

претприемништво на локално и  

национално ниво, вклучително и 

„Декларација за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии 

 

Број на родово-сензитивни стратешки документи 

поврзани со женско претприемништво  

 

10% повеќе 
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План за застапуваое и претставуваое 

буџети 
Состаноци за родово 

интегрирање во политиките за 

претприемништво 

Воспоставување на националните 

планови за отпор и опоравување 

од КОВИД-19  

Воспоставени планови за 

отпорност 

Број на родово-сензитивни аспекти во плановите 

за отпорност 

5 



АНЕКС:  

УПАТСТВО ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНОВИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

Некои од целите изнесени во овој план за застапување и претставување зависат од 

специфичниот контекст кај секој член на платформата и треба понатаму да се развијат во специфични 

и мерливи резултати. Ова е особено релевантно за засегнатите страни и промената на политиката 

спроведена на национално ниво, со оглед на разликите помеѓу политиките поврзани со женското 

претприемништво на национално ниво. На пример, кога зборуваме за јавна поддршка што се дава на 

женското претприемништво, таа се движи од сеопфатни програми за женско претприемништво, 

поддршка во форма на почетни грантови, кредитни линии или гаранции, даночни олеснувања, 

субвенции за сектори каде доминираат жените претприемачи, цели или квоти во постоечките програми 

за поддршка на бизнисот итн. Социјалните политики се исто така прерогативност на националните 

власти со различни одредби поврзани со родителско/породилно/татковство/боледување, достапност и 

достапност на грижа за деца и домови за стари лица итн. Оттука, секој заинтересиран член на 

„Националната платформа за женско претприемништво“ може да ја користи содржината на овој план 

за застапување како упатство за да развие поконкретен пристап и активности насочени кон 

постигнување на сопствената цел. 

Водичот од 6 чекори и прашањата подолу се наменети да ја олеснат таа задача и да ги наведат 

членовите на националната платформа да развијат сопствени планови за застапување и застапување. 

 



 
                                                                                                 Наципнална платфпрма за женскп претприемништвп 

43 
 

План за застапуваое и претставуваое 

1. Според вас (вашиот сектор) кои се 

клучните предизвици за жените 

претприемачи? 

2. Што сакате да постигнете? (обрнете внимание на секцијата „Цели“, но чувствувајте се 

слободно да додадете работи кои не се вклучени долу во листата) 

Лоши системи за поддршка Нови/Подобрени програми за започнување на сопствен бизнис (вклучително и поволни заеми, обука и 

менторство итн.) 

Нови/Подобрени програми и акцелератори за финансирање со напредок 

Директни совети и специфични јавни услуги по наменски за жени претприемачи 

Мерки за вработување кои промовираат женско претприемништво 

Поддршка за жените претприемачи во СТЕМ и жени иноватори 

Програми за закрепнување и издржливост на КОВИД-19 насочени кон жени претприемачи 

Програми за обука и менторство 

Лош баланс помеѓу работата и животот Промени во законодавството (на пр. Подолго породилно/родителско отсуство, платено боледување итн.) 

Попристапни/достапни капацитети за згрижување деца/домови за стари лица 

Придонес/субвенции за домашни услуги обезбедени од трети страни 

Недостиг од пристап до финансии 
Кредитни линии и гарантни шеми за жени претприемачи 

Државни грантови/заеми 



 

3. КОЈ ТРЕБА ДА ЦЕЛИТЕ? 4. КОИ ИНСТИТУЦИИ и/или заинтересирани страни се директно одговорни или можат да ви 

помогнат? (консултирајте се со матрицата на целии запишете го точниот засегнат дел според 

вашата ситуацијата/сектор) 

Креатори на политики, засегнати страни 

(организации за технологии, деловни 

комори, меѓународни организации) 

 

Креатори на политики  

Финансиски производи и услуги по мерка 

Обуки за финансиска писменост 

Вмрежување со потенцијални инвеститори/бизнис ангели 

Подобрени можности за соработка со инвестициски и ризични фондови 

Недоволен број на модели за пример, страв 

од неуспех, неподготвеност да ризикуваат 

Зголемено медиумско внимание кон жени претприемачи 

Шеми за вмрежување  

Промоција на инспиративни приказни 

Кампања за подигнување на свеста 
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Креатори на политики, засегнати страни 

(банки, финансиски институции) 

 

Засегнати страни (медиуми, граѓански 

сектор, стопански комори), жени 

претприемачи и потенцијални жени 

претприемачи 

 

 

 

5. Која би била најсоодветната 

активност 

6. Што друго треба да направите? 

„Меморандим и или декларација за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии 

Состаноци за родово интегрирање во 

политиките за претприемништво  

1. Составете список на 

2.  сите промени што сакате да ги постигнете и дефинирајте ја секоја промена во мерливи резултати 

(на пример, продолжете го породилното отсуство од 3 на 6 месеци; зголемете го износот на 

почетните грантови од 10.000 евра на 20.000 евра; обединете 10 пратеници во неформална група за 

поддршка) 

3. Составете список со имиња и контакти на сите релевантни луѓе со кои треба да контактирате во 

институциите/засегнатите страни наведени во прашањето 4, по категорија (види матрица на цели) 

4. Идентификувајте го пристапот за да стигнете до секоја категорија и дефинирајте ги пораките што 

треба да ги слушнат (видете дел Диференциран пристап кон засегнатите страни) 

5. Соберете ги сите основни информации за да го поддржите вашиот случај. Осигурајте се дека е 

„ Меморандим и или декларација за женско 

претприемништво“ 

Парламентарни расправии 

Состаноци за родово интегрирање во 

политиките за претприемништво  



„ Меморандим и или декларација за женско 

претприемништво“ 

Родово паметно финансирање 

заснован на докази и веродостоен 

6. Развијте прецизен календар и временска рамка за вашите активности 

7. Осигурајте се дека ги отстраните сите потребни ресурси (човечки, финансиски итн.) 

8. Развијте позитивен став, бидете подготвени да работите напорно и да славите и да се надоградувате 

на дополнителни делови од успехот. 
Радио подкасти 

Видео подкасти 

Црежи 

Медиуми 
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План за застапуваое и претставуваое 

Проектот е 
кофинансиран од ЕУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планпт за застапуваое и лпбираое е израбптен сп ппддршка на Еврппската Унија. За 

спдржината пдгпвара автпрпт Здружеие на бизнис жени вп спрабптка сп Фпндација за 

менаџмент и индустрискп истражуваое, Спјуз на стппански кпмпри и Наципнална федерација 

на фармери и истата не ги изразува гледиштата на ЕУ. 

 

 

 

Имплементиранп пд: 




