
НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2020  -  Реализирани активнпсти вп 2020 гпдина 

֍ Реализација на псмптп издание на фестивалпт за феминистичка култура и акција 

„ПРВО ПА ЖЕНСКО“ 

Перипд на ппдгптпвки и спрпведуваое: март – септември 2020 

Дпнатпри: Прпграма на Креативна Еврппа на Еврппска Кпмисија, ФРИДА – Фпнд за 

млади феминистки, Министерствп за култура, Град Скппје  

Цел: Фестивалпт за феминистишка култура и акција ПРВО ПА ЖЕНСКО, има за цел да 

птвпри пращаоа за пкплнпстите и спстпјбите вп кпи денес се развиваат и практикуваат 

рпдпвите стерептипни улпги и да ппнуди прпстпр за преиспитуваое на ппстпешките 

нпрми преку интердисциплинарна и мултимедиумска прпграма. Темите за кпи главнп се 

гпвпри вп пвпј кплабпративе прпстпр се феминизaм, рпдпва еднаквпст, лпкална, 

регипнална и интернаципнална размена спрабптка и вмрежуваое, женска и квир 

интелектуална, креативна прпдукција.  

Гпдинещнптп псмп пп ред издание на Фестивалпт за феминистишка култура и акција ПРВО 

ПА ЖЕНСКО, вп прганизација на Тиииит! Инк пд Скппје, се пдржа пд 17ти дп 23ти август вп 

Скппје, вп ЈУ Младински културен центар, пред Мпбилната галерија вп Паркпт на 

франкпфпнијата и вп Музејпт на спвремена уметнпст вп Скппје, сп ппддрщка пд 

Еврппската Кпмисија - прпграма Креативна Еврппа, Министерствп за култура на Република 

Северна Македпнија, Град Скппје и FRIDA Young Feminist Fund. 

Вп петте фестивалски денпви Фестивалпт ппнуди излпжби, кпнцерти и дичеј сетпви, 

дискурзивна прпграма, филмска прпекција, прпмпција на книга и младинска прпграма. 

Преку темата вп прпграмскипт фпкус Жените се малцинствп ПРВО ПА ЖЕНСКО гп 

прпдлабпши пращаоетп на ппстпеоетп на жените какп малцинствп вп разлишните типпви 

прпстпр - физишкипт, пплитишкипт, културнипт, виртуелнипт, да гп прпмпвира гласпт на 

жените, какп глас на малцинствптп, нп и да ппвика на свеснп избираое на малцинската 

ппзиција вп изнапдаоетo ппинакви мпдели на пплитишкп дејствуваое, пспбенп важни 

сега, вп услпвите на актуелната пандемија, вп кпја се први на удар маргинализираните и 

ранливите.  

Оваа и следната гпдина, дел пд прпграмата на ПРВО ПА ЖЕНСКО се реализира вп рамки 

на Women on Women (WoW), прпект кпфинансиран пд прпграмата Креативна Еврппа на 

Еврппската Кпмисија, щтп Tiiiit! Inc. гп спрпведува заеднп сп Mesto Žensk пд Љубљана, К-

Zona пд Загреб и Outlandish Theatre Platform пд Даблин. Прпектпт се фпкусира на 

рпдпвата еднаквпст низ феминистишка перспектива, трасирајќи гп наследствптп на жените 

(жени, трансрпдпви и интерсекс луде кпи се идентификуваат какп жени) пспбенп низ 



интерсекциска перспектива, какп и перспектива на разлишнпстите. Фестивалскипт тим е 

засилен сп шленките на лпкалната WoW група - жени пд разлишни спцијални, екпнпмски, 

културни, етнишки и генерациски ппзадини, кпи се дел пд ппдгптпвките и реализацијата 

на прпектните активнпсти и уметнишките прпграми.  

Прпмпвирајќи разнпвидни културни и уметнишки практики и естетики, Фестивалпт 

ппттикна ушествп на релевантни млади, нп и веќе дпкажани уметници пд разлишни 

дисциплини и културни рабптници пд Република Северна Македпнија и странствп, при 

щтп пбрнавме внимание да се задржи прпграмски реципрпцитет меду дпмащните и 

странските ушесници.  

Реализираните фестивалски спдржини се наведени деталнп вп прпдплжение на пвпј 

извещтај.  

17 АВГУСТ (ппнеделник) 

21:00 МКЦ галерија - Излпжба: Нишии прагпви кпнкретнп - Елена Чемерска и Ивана 

Миршевска 

22:00 МКЦ платп - Кпнцерт: Димитра, спрабптка сп ISKRA Tourbooking (WoW Program) 

 

18 АВГУСТ (втпрник)  

20:30 МКЦ платп - Разгпвпр щтп мпже(ще) да биде перфпрманс: Неппсреднпст вп криза, 

спрабптка сп МОТ+; Ушеснишки: Јасмина Василева - актерка, Ана Дубљевиќ - изведувашка, 

таншерка, кпрепграфка и културна рабптнишка (Србија), Мпд Хендрикс и Бернадет О’Рајли 

- Outlandish Theatre Platform (Ирска), Билјана Радинпска - режисерка и Јасна Јасна Жмак - 

писателка и драматург (Хрватска) (WoW Program) 

22:00 МКЦ платп - Кпнцерт: Хана, Дплпрес и Јпана (спрабптка сп ISKRA Tourbooking) (WoW 

Program) 

 

20 АВГУСТ (четвртпк)  

18:00 Град Скппје - Мапираое на женскп културнп наследствп: Скппје 2020 (ж.) сп Ивана 

Драгщиќ (WoW Program) 

20:30 ЦАЦ Мпбилна галерија, Парк на Франкпфпнијата - Младинска прпграма сп Period. 

The Menstrual Movement Skopje: Прпекција на едукативен филм и фпрум дискусија сп Ана 

Данева Маркпва и Ангела Јаневска 

 

22 АВГУСТ (сабпта)  

20:00 МСУ платп - Прпмпција на книгата 15 horror stories by women workers на Кристина 

Бпжурска, заеднп сп Кристина Ампева , спрабптка сп Private Print (WoW Program) 



21:00 МСУ платп - Прпекција на филм: „Писма 1“ и „Писма 2“ на Ана Павлпвиќ (RS,DK), вп 

спрабптка сп Филмската прпграма на МСУ - Скппје (WoW Program) 

22:30 МСУ платп - Дичеј сет: DIAH, спрабптка сп ISKRA Tourbooking (WoW Program) 

 

23 АВГУСТ (недела)  

20:00 МСУ - Излпжба: Без прпстпр  - Селма Селман (BiH) (WoW Program) 

21:00 МСУ платп - Дичеј сет: Дiskorдia (WoW Program) 

 

 На затвпраоетп на Фестивалпт се пбрати Претседателпт на Република Северна 

Македпнија, г. Стевп Пенадарпвски.  

 

 Излпжбата вп автпрствп на Ивана Миршевска и Елена Чемерска – „Нишии прагпви 

кпнкретнп“, кпја беще дел пд визуелната прпграма на фстивалпт беще рангирана на првп 

местп за најдпбра излпжба реализирана вп галеријата при Младинскипт културен центар 

вп 2020 гпдина. https://mkc.mk/lik-recenzija/izlozbi-mkc-rang-lista-za-2020-

godina/?fbclid=IwAR0xlGIROX5R8QvYELrz9VUy90XHHNriTef9c6XAL1RsRhKVQOcRBm6lIhU  

 

Прпграмски партнери на ПРВО ПА ЖЕНСКО гпдинава беа Младинскипт културен центар, 

фестивалпт Млад птвпрен театар, Музејпт на спвремена уметнпст, ISKRA Tourbooking, 

Period Skopje, Центарпт за спвремени уметнпсти ЦАЦ, Private Print и Од нула дп нула. Сп 

цел израбптка и набавка на прпмптивните материјали за Фестивалпт, инициравме 

спрабптка сп претставниците на други дејнпсти надвпр пд уметнпста и културата - 

дизајнпт на пвпгпдинещнипт визуелен идентитет на Фестивалпт, беще на архитектката и 

визуелна уметница Тамара Забазнпска, делумнп израбптката на прпмптивните 

материјали се реализираще вп спрабптка сп Partisan Print/Партизанска щтампа, а дел пд 

прпмптивните материјали беа и израбптките на претпријатиетп за прирпдни сапуни Бела. 

Сп свпетп псмп издание, ПРВО ПА ЖЕНСКО заппшна ппсветенп да ја реализира свпјата 

зелена агенда и преку кпнкретни акции да гп прпмпвира пращаоетп за защтита на 

живптната средина, кпе е неспмненп и феминистишкп пращаое, затпа щтп рпдпвата 

нееднаквпст и глпбалната неправеднпст прпизлегуваат пд истипт систем кпј ги 

експлпатира прирпдата и нејзините ресурси, истп какп щтп ги експлпатира и лудетп. Вп 

спрабптка сп иницијативата Од нула дп нула, ја адаптиравме прпграмата и се пптрудивме 

реализацијата на Фестивалпт да има щтп е мпжнп ппмал екп-птпешатпк и ппмалку 

птпадпци.  

Благпдарение на ппддрщка пд централната и лпкалната власт, квалитетпт и видливпста на 

Фестивалпт беа знашајнп унапредени. Сите делпви пд прпграмата беа прпследени пд 

https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/81/nichii-pragovi-konkretno
https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/81/nichii-pragovi-konkretno
https://mkc.mk/lik-recenzija/izlozbi-mkc-rang-lista-za-2020-godina/?fbclid=IwAR0xlGIROX5R8QvYELrz9VUy90XHHNriTef9c6XAL1RsRhKVQOcRBm6lIhU
https://mkc.mk/lik-recenzija/izlozbi-mkc-rang-lista-za-2020-godina/?fbclid=IwAR0xlGIROX5R8QvYELrz9VUy90XHHNriTef9c6XAL1RsRhKVQOcRBm6lIhU


мнпгубрпјната публика пд најразлишни впзрасни групи. Иакп прирпдата на настанпт не 

дпзвплува прецизнп утврдуваое на брпјпт на ппсетителите, пп слпбпдна прпценка, вп 

текпт на петте денпви,  Фестивалпт гп ппсетија пкплу 1.000 ппсетители.  Фестивалпт се 

реализираще сп стрпгп ппшитуваое на Прптпкплпт за прганизација на настани вп рамки на 

Планпт за намалуваое на рестриктивните мерки за спрешуваое на щиреоетп на 

кпрпнавируспт, усвпен пд Владата на РС Македпнија. Спгласнп, брпјпт на ппсетители на 

секпја пд фестивалските активнпсти беще регулиран сп цел пбезбедуваое максимална 

безбеднпст на ушесниците и ппсетителите на фестивалските спдржини. 

Спгласнп планиранптп, за време на Фестивалпт беа фптпграфирани сите активнпсти, пп 
щтп фптпграфиите беа пбјавени на веб и Facebook страницата на прганизатпрпт: 
Ден 1 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3495130700521089 
Ден 2 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3498322116868614 
Ден 3 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3505581712809321 
Ден 4 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3512086302158862 
Ден 5 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3516168631750629 
 
На следнипт линк се напдаат и видеата сп преглед на сите фестивалски денпви: 
https://youtu.be/9EjYIKB9_QA  
https://youtu.be/yBlx0n18K0M  
 
Сп вклушуваое на Фестивалпт за феминистишка култура и акција ПРВО ПА ЖЕНСКО вп 

гпдищната прпграма за финансираое интердисциплинарни прпекти пд наципнален 

интерес вп културата, Министерствптп за култура на РМ гп ппддржа преппзнаваоетп, 

кпнтинуиранптп следеое и вреднуваое на активна женска сфера вп Македпнија – 

активнпста и делата на независните уметници и уметнишки кплективи пфпрмени пд жени, 

и на актерките пд независната културна сцена, какп и ппттикнуваоетп истите на 

ппактивна и прпактивна спрабптка и вмрежуваое за щтп фестивалпт веќе некплку гпдини 

е ретка мпжнпст. Дппплнителнп, Министерствптп гп ппддржа пдржуваоетп на пвпј 

слпбпден, инклузивен прпстпр за унапредуваое на ппзитивнипт став кпн активнпста на 

пние кпи јавнп гп ппставуваат женскптп пращаое и дејствуваат вп наспка на ппдпбруваое 

на пплитиките кпи вп фпкуспт ја имаат жената вп услпви вп кпи вп заедницата сé ущте 

ппстпи пгранишенп разбираое на нивната важнпст за демпкратските ппщтества. 

Вклушуваоетп на фестивалпт ПРВО ПА ЖЕНСКО вп гпдищната прпграма за финансираое 

интердисциплинарни прпекти пд наципнален интерес вп културата, беще сущтествена 

какп за јакнеое на прганизацијата и на Фестивалпт, така и за прпмпвираое на 

исклушителнп важните ппщтествени теми кпи тпј ги птвпра. Се надеваме дека и вп иднина 

мпжеме да сметаме на ппддрщката пд Министерствптп и дека пвие искуствата ќе ни 

пвпзмпжат да ја прпдплжиме спрабптката сп Министерствптп, кпе гп преппзнаваме какп 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3495130700521089
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3498322116868614
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3505581712809321
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3512086302158862
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Tiiiit.inc&set=a.3516168631750629
https://youtu.be/9EjYIKB9_QA
https://youtu.be/yBlx0n18K0M


прирпден партнер на Фестивалпт, и дека ќе прпдплжиме да планираме и креираме 

заеднишки активнпсти и вп иднина.  

 

֍ Реализација на активнпсти пд прпектпт „ПичПрич/Peach Preach“ 

Времетраеое на прпектпт: февруари 2020 – пктпмври 2021 

Дпнатпри: Фпндација Квина тил Квина (Фпндација Жена за жена)  

Цел: Прпектпт има за цел да гп предизвика патријархалнипт притиспк низ јавнптп 

раскажуваое на приказни, следејќи гп традиципналнипт нашин на спздаваое на женската 

усна истприја вп спрптивнпст сп канпнизираната, пищана мащка истприја. Недпстатпкпт 

пд репрезентација на женските искуства вп јавнипт дискурс, преку пвпј прпект ги 

внесуваме вп јавнипт и пплитишкипт раскажуваоата на жените, претпшени вп приказни 

преку кпи би изградиле слика за жените ппинаква пд стерептиппт сп цел ппстигнуваое на 

рпдпва еднаквпст. 

Какп прпдплжуваое на успещната спрабптка вп 2019 на прпектпт ПишПриш - вп автпрствп 

на Ана Василева и Румена Бужарпвска, и пваа гпдина прпдплжи спрабптката и прпектпт вп 

шии рамки се реализираа три настани ппддржани пд страна на щведската фпндација 

Квина тил Квина (Фпндација Жена за жена). Гала вешерта на раскажуваое женски 

приказни беще целпснп испланиран настан, сп пднапред 600 распрпдадени билети, кпј 

требаще да се пдржи вп Македпнскипт Наципнален Театар вп Скппје на 4 март 2020 

гпдина. За жал, ппради нпвпнастанатата ситуација сп пандемијата на Кпвид 19, настанпт 

се пткажа, нп истипт беще реализиран вп септември 2020 гпдина без присуствп на 

публика. Видептп пд пвпј настан сѐ ущте не е пбјавенп. Вп рамките на прпектпт се 

реализираа ущте два пнлајн настани, кпи беа рабптени сппред теми кпи адресираа 

прпблеми настанати какп ппследица на пандемијата и кпи директнп влијаат на жените. 

Првипт настан, “Бркам рабпта“, беще прганизиран пнлајн на 15 мај 2020 каде ушествуваа 

пет млади девпјки кпи рабптат фриленс (независнп/сампстпјнп) - какп дизајнерки, 

актерки, уметници, музишарки, преведувашки, кпи сппделуваа приказни кпи дппираа дп 

пращаоа ппврзани сп женските искуства на рабптнп местп, пптпа сексуалнп 

впзнемируваое, екпнпмска нееднаквпст, неплатен дпмащен труд и др. Втприпт настан, 

„Шкплски приказни/Rrëfime shkollore“ се пдржа истп така пнлајн на 22 декември вп 

спрабптка сп Трегиме Пјешкаш – настан на раскажуваое женски приказни на албански 

јазик, инспириран пд ПишПриш. Раскажувашки на пвпј настан беа 6 гпстинки кпи 

раскажуваа за свпите искуства вп сппшуваоетп сп предизвиците кпи ги наметна кпнтекстпт 

сп пандемијата вп кпј щкплствптп претрпе навистина гплеми измени сп кпмплетната 

дигитализација и тпа загатна мнпгу пращаоа за рефлексијата на пваа дигитализација на 

https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/65/pich-prich-onlajn
https://www.youtube.com/watch?v=YGitO_MDhNg


наставата врз живптите на жените-прпфеспрки и жените-рпдителки. Настанпт беще 

трпјазишен, раскажувашките гпвпреа на македпнски, албански и српски јазик. Обезбеден 

беще и превпд. 

 

֍ Реализација на активнпсти пд прпектпт „Жени за Жени / WoW – Women on Women“ 

Времетраеое на прпектпт: септември 2019 – август 2021 

Дпнатпри: Прпграма на Креативна Еврппа на Еврппксата Кпмисија 

Цел: Прпмпвираое на еманципација на девпјките и жените преку зајакнуваое на нивнипт 

глас и ушествп и пбезбедуваое на нпв мпдел на спцијална и екпнпмска интеграција на 

мигрантите, бегалците и малцинските групи жени. 

„Рпдпвата еднаквпст е прашаое на чпвекпви права. Тпа е темел на демпкратските 

ппштества и дпбрп управуваое и камен-темелник на инклузивнипт пдржлив развпј “ 

Прпектпт „Жени за жени“ (WoW) е двпгпдищен прпект за спрабптка ппмеду перифериите 

на Еврппа, меду шетири партнери вп шетири еврппски земји кпи се на т.н. балканска рута 

или мигрантска дестинација - пд Македпнија дп Ирска. 

Станува збпр за прпект пд жени, за жени, кпј се псврнува на пращаоата за рпдпва 

еднаквпст вп разнпвидна и мултикултурна Еврппа, преку истприска и спвремена 

перспектива - прпмпвирајќи еманципација на девпјките и жените преку зајакнуваое на 

нивнипт глас и ушествп и пбезбедуваое на нпв мпдел на спцијална и екпнпмска 

интеграција на мигрантите, бегалците и малцинските групи жени. 

Преку спздаваое наративи кпи мпжат да ги збпгатат нащите ппщтества и мпжат да се 

спрптивстават на растешките тенденции на наципналистишка, расистишка и патријархална 

идеплпгија щтп цвета на нащите теритприи - вп Еврппа кпја се етаблира какп мпдел за 

еднаквпст, слпбпда и женски права - прпектпт ги истакнува дпстигнуваоата на жените вп 

минатптп и сегащнпста, ги истражува женските културни наследства и им дава глас на 

разлишните заедници на жени раскажувајќи исшезнати приказни за женските траектприи. 

Преку мпдел за градеое на капацитети на непривилегираните жени, кпј вклушува 

активнпсти за влез вп главните текпви, какп щтп се кампаои, јавни активнпсти, 

кплективни уметнишки прпекти, птвпрени ппвици за уметници и курираое на уметнишки 

прпграми, свесни за пптребата пд ппвеќекратнп, интеркултурнп претставуваое, прпектпт 

ги стимулира граданите активнп да ушествуваат вп афирмираое на вреднпстите кпи 

спрешуваат исклушуваое и дискриминација. 

https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/81/nichii-pragovi-konkretno
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Прпектпт е изграден пкплу три медусебнп ппврзани пски: пдраз на минатптп, прпмена на 

сегащнпста, спздаваое на иднина щтп мпже да се преведе и какп наследствп, 

креативнпст, интеграција (претставенп ппдпцна вп пписпт), сп главен фпкус на жените и 

на спрабптка меду заедниците, неппхпдна за да се ппстигне интеграција на жените сп 

најмалку видливпст и мпжнпсти, щтп дпведува дп ппдпбрп спцијалнп и екпнпмскп 

вклушуваое. 

Прпектпт има гплема придпбивка пд веќе впсппставените силни врски ппмеду партнерите 

кпи мнпгу пати рабптеле заеднп пред пва партнерствп. Ние сме шетири културни 

прганизации кпи имаат дплгпрпшна агенда за рпдпва еднаквпст и шпвекпви права вп 

рамките на нащите културни прпграми. Сетп претхпднп бпгатп искуствп вп рабптеое сп 

разнпвидни заедници и публика преку партиципативни, спцијалнп ангажирани и 

инклузивни уметнишки практики; управуваоетп сп културни прпграми кпи се фпкусираат 

на жени уметници; прганизираое медунарпдни фестивали за уметнпст и активизам; 

впдеое прпграми за феминистишка педагпгија и спрпведуваое на акции за спцијална 

интеграција за жени, за пвпј прпект претставува мпжнпст за партнерите дппплнителнп да 

разменуваат знаеоа пкплу вклушенпста и инпвациите и да градат силен прпект, кпј мпже 

да предлпжи медусектпрски развпј и алтернативи на екпнпмскипт расизам, надвпр пд 

временската рамка на пвпј прпект. 

Вп рамки на прпектните активнпсти, преку пријавуваое на птвпрен ппвик, се фпрмираще 

група пд 15ина девпјки. Преку ментпрски сесии девпјките вп текпт на целата гпдина 

рабптеа на теми ппврзани сп целите на прпектпт. Дел пд девпјките пд групата WoW Group 

земаа ушествп и на фестивалпт ПРВО ПА ЖЕНСКО.  

Вп перипдпт пд јануари дп декември 2020 гпдина,, вп рамките на ппј прпект се 

реализираа ппвеќе активнпсти кпи вп разни фпрми ги спдржеа главните цели и идеа 

пбјаснети ппгпре. Ппшнувајќи пд јануари 2020, заппшна иницијативата за дпделуваое на 

WoW наградите, каде на птвпренипт ппвик за нпминираое на знашајни жени кпи 

придпнеле вп свпјата заедница беа нпминирани над 40 жени пд РСМ. Преку прпцес на 

гласаое вп рамки на пднапред ппределена кпмисија, дпделени беа вкупнп пет награди и 

тпа: Енисе Демирпва – Штип, Ружица Јпсифпвска – Кавадарци, Натаща Бпщкпва – Скппје, 

Ирена Ппппвска – Скппје, Васка Мпјспвска – Тимјаник (Негптинп). Нащите партнери, 

хрватскипт веб ппртал Vox Feminae реализираще 5 интервјуа сп дпбитнишките на 

наградата. Интервјуата беа пбјавени и на веб страницата на Тиииит! Инк на македпнски и 

на англиски јазик.  

WoW Program е активнпст т.е прпграма кпја се слушуваще вп рамките на фестивалпт ПРВО 

ПА ЖЕНСКО, каде 70% пд прпграмата на целипт фестивал спадаще вп рамките на пвпј 

прпект. Деталнипт ппис на активнпстите е веќе пбјаснет вп првипт дел каде се наведени 

https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/64/wow-group-chlenki
https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/70/enise-demirova-za-podobra-sostojba-na-romkite-vo-makedonija
https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/72/od-barut-do-maslo-na-platno-patot-na-umetnitsata-ruzhitsa-josifovska
https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/67/natasha-boshkova-pravno-zajaknuvanje-na-marginaliziranite-zaednitsi
https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/75/prkos-e-tsvet-no-i-pozitiven-inaet-intervju-so-irena-popovska
https://tiiiitinc.com/femoar/prikaz/71/vaska-mojsovska-zhelbata-da-se-boram-za-pravata-na-ruralnite-zheni-mi-se-pojavi-ushte-od-rani-godini


сите инфпрмации на ПРВО ПА ЖЕНСКО вп 2020 гпдина. Накусп, вп рамки на пваа прпграма 

се реализираще една излпжба, перфпрмативна прпфрана, прпекција на филм, музишка 

прпграма, прпмпција на книга и тура низ Скппје кпја гп мапираще женскптп/ 

феминистишкп културнп наследствп на Градпт Скппје.  

Веднащ пп реализацијата на фестивалската прпграма, беа пбјавени резултатите пд 

птвпренипт ппвик наспшен кпн уметници, илустратпри и дизајнери за креираое на нпв 

дппплнувашки щпил на карти - Fierce women WoW card deck. На пвпј кпнкурс се пријавија  

над 300 креативки и креативци, а гплем брпј пд нив сп вкупнп 60 илустрации беа пд 

Република Северна Македпнија. Вп избраните 30 илустрации се вбрпија и 4 на двајца 

креативци пд земјава и тпа Тамара Забазнпска и Зпран Кардула секпј сп свпи две 

илустрации.  

Вп септември 2020 се заппшна сп активнпста WoW Places кпја има за цел да спздаде нпви 

наративи и патеки кпи ќе ги истакнат бипграфиите и приказните на жените пд истпријата, 

низ наушнп истражуваое и мапираое на местата сп феминистишкп културнп наследствп 

кпи се знашајни заради нивнптп ппстпеое и дејствуваое. Вп улпга на истражувашки 

вклушени се Ивана Драгщиќ - спциплпг и Ивана Хачиевска – истпришарка. Овпј 

истражувашки прпцес ќе резултира сп публикуваое на книга вп три делпви, каде 75 

приказни пд Слпвенија, Хрватска и Северна Македпнија ќе гпвпрат за жените кпи 

дејствувале на пвие прпстпри.  

 

֍ Реализација на активнпсти пд прпектпт „Крај за менструална сирпмаштија - 

Застапуваое за намалуваое на менструалната сирпмаштија вп РСМ“ 

Времетраеое на прпектпт: јуни 2020 – август 2021 

Дпнатпри: Цивика Мпбилитас, ФРИДА – Фпнд за млади феминистки 

Цел: Унапредуваое на пристаппт дп средства за менструална хигиена на жените и 

девпјките вп РСМ и адресираое на менструалната сирпмащтија преку ппдигаое на 

јавната свест и прпмени вп пплитиките кпи ќе дпведат дп спцијалнп – инклузивнп 

управуваое и унапредуваое на рпдпвата еднаквпст. 

Прпектпт кпј Тиииит! Инк. гп спрпведува вп партнерствп сп Реактпр е спдржана вп шетири 

главни активнпсти и тпа: (1)Израбптка на сеппфатна студија за пристап дп менструална 

хигиена... (2)Спрпведуваое на наципнална кампаоа за ппдигнуваое на свеста... 

(3)Креираое нефпрмална наципнална платфпрма(мрежа) за застапуваое за пращаоетп 
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за менструална правда и (4)заппшнуваое на застапувашки прпцес за вклушуваое на мерки 

и рещенија вп наципнални стратещки дпкументи.  

Вп текпт на дпсегащнптп прпектнп рабптеое се заппшна сп израбптка на метпдплпгијата 

на истражуваоетп и се изгптви план на истражувашки активнпсти кпи заппшнавме да ги 

спрпведуваме вп септември 2020 гпдина. Сппдветнп на истражувашката метпдплпгија, беа 

изгптвени два засебни истражувашки инструменти (пращалници) и тпа за пплнплетни 

граданки и градани, и за среднпщкплки на впзраст пд 14 – 17 гпдини.  

Пп првипт драфт на инструментите, истите беа сппделени за прпверка (peer review) дп 

десет експерт(к)и пд пбласта на рпдпвите теми (главнп претставнишки пд НВО сектпрпт 

кпи имаат бпгатп искуствп вп теми за рпдпви пплитики, истражуваоа сп фпкус на 

рпдпвите пращаоа и сл.) кпи дадпа придпнес вп спздаваоетп на финалната верзија на 

инструментите. Инструментите се преведпа на албански јазик.  

Пращалникпт за пплнплетни лица беще пбјавен пнлајн на 01.12.2020 и беще птвпрен за 

јавнпста вп перипд пд три седмици пптпшнп дп 22.12.2020. Одзивпт на пвпј пращалник е 

ппвеќе пд задпвплителен, каде вкупнп 2696 лица пдгпвприја на пращалникпт вп пвпј рпк. 

За реализација на истражуваоетп на среднпщкплки, врз пснпва на пфицијалните регистри 

на Министерствптп за пбразпвание и наука (МОН) изгптвен е дизајн на примерпк щтп би 

пбезбедил репрезентативнпст на нивп на регипни. Бидејќи предметна пппулација на 

истражуваоетп се среднпщкплки - спгласнп ппстпјните закпни за защтита и приватнпст на 

ппдатпци и етишките стандарди на истражуваое, метпдплпгијата на истражуваоетп 

претппставува пбезбедуваое на инфпрмирана спгласнпст пд рпдителите/старателите. 

Дппис сп детален ппис на метпдплпгијата и инструментите се дпставени дп Бирптп за 

развпј на пбразпваниетп (БРО) и МОН сп щтп влегпвме вп прпцедура за издаваое на 

пдпбруваое за влез вп ушилищтата сп цел да гп спрпведеме истражуваоетп.  


