
ПАРТНЕРИ

• Комисија за еднакви можности на жените 
и мажите во Собранието на Република 
Македонија

• Координатори за еднакви можности на 
жените и мажите во министерствата при 
Владата на Република Македонија

• Комисии и координатори за еднакви 
можности на жените  и мажите во 
единиците на локалната самноуправа

• Граѓански сектор

• Меѓународни организации 

СЕКТОР ЗА
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИМинистерство  за труд и социјална политика 

Сектор за еднакви можноности 
Даме Груев  број 14, 1000 Скопје
Тел/факс 02/3129308
www.mtsp.gov.mk 



МАНДАТ

Секторот  за еднакви можности во 

Министерството за труд и социјална политика е 

формиран во 2007 година. Со основањето на 

Секторот беше унапреден статусот и мандатот на 

Одделението за унапредување на половата 

рамноправност формирано во 1997 година. 

Секторот претставува прв извршен механизам на 

Владата за остварување на родовата 

рамноправност и за заштита и превенција од 

секаков вид насилство и дискриминација.  

ПРИОРИТЕТИ

» Имплементација  на Законот за еднакви 
можности  на жените и мажите

» Спроведување  на стратешките активности во  
Националниот план за акција  за родова 
рамноправност 2007-2012

» Вклучување на родовата рамноправност во 
главните текови, политики и практики.

» Унапредување  на родовата рамноправност. 

» Унапредување на статусот на жените 

» Остварување  на политиката на еднакви 
можности  и унапредување на човековите  
права. 

» Превенција  од трговија со луѓе и упатување  
и заштита на жртви на трговија  со луѓе 

» Заштита и превенција од секаков вид 
насилство и дискриминација 

» Унапредување на националната машинерија 
за родова рамноправност 

» Усогласување на националното 
законодавство со европската регулатива и 
спроведување на законите и други мерки и 
препораки.

АКТУЕЛНИ ПРОЕКТИ

» Реализација  на Националниот план за акција  
за родова рамноправност 2007 –  2012

» Проект  за поддршка на комисиите за 
еднакви можности за мажите и жените во 
единиците на локалната самоуправа

» Родово сензитивно буџетирање

» Проект за родово сензибилизирање на 
судии, јавни обвинители, претставници на 
Народниот правобранител, адвокати и млади 
правници

» Родово сензитивно образование

» Проект за јакнење на капацитетите на 
координаторите за еднакви можности на 
жените и мажите на национално ниво


