Врз основа на член 18 од Законот за здруженија и фондации и Актот за
основање на Здружение за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје, Собранието на
здружението, на седницата одржана на ден 03.12.2020 година го донесе следниов:

СТАТУТ
На Здружение за родова еднаквост
ЕДНА МОЖЕ
во Скопје
Општи одредби
Член 1
Здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје (во понатамошен текст
Здружение) е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на сите
граѓанки и граѓани,самостојно формирано со слободно здружување на сите за заштита
и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на родовата
еднаквост и заштита на женските права, граѓанското општество и локалните заедници,
како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните
вредности, зајакнување на меѓуетнички односи и економски развој во/на територијата
на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законите.

Член 2

Граѓаните се здружуваат во Здружението ЕДНА МОЖЕ! Скопје, заради
остварување на севкупна општествена грижа и третман на родовата еднаквост и
заштита на женските права, како и остварување, унапредување и заштита на
економските, социјалните, хуманитарните, здравствените, културните, образовните,
спортските и другите права утврдени со Уставот на Република Северна Македонија и
законите, како и Универзална декларација за човекови права.

Член З

Здружението ЕДНА МОЖЕ! од Скопје, дејствува на територијата на Република
Северна Македонија, а се организира на подрачјето на град Скопје. Здужението во
своето дејствување може да се проширува на национално ниво и може да соработува
со организации, здруженија, фондации и институции, и да членува во сојузи,
асоцијации во земјата и странство согласно Уставот и законот на РСМ и овој Статут.

Член 4

Називот на здружението е: Здружение за родова еднаквост — ЕДНА МОЖЕ! Скопје
Називот на англиски е: Association for gender equality - ONE CAN! Skopje
Назив на албански јазик е: Asociacioni
Barazi Gjinore —
Mundet! Skopje
Скратениот назив на здружението е: ЕДНА МОЖЕ! Скопје
Организациските единици на здружението работат под името ЕДНА МОЖЕ! Скопје, при
што се наведува називот и седиштето на организациската единица.

Член 6

Здружението ЕДНА МОЖЕ! од Скопје има свој знак (амблем) којшто претставува
стилизиран графички приказ на мајка со дете.

Член 8

Иницијатори и основачи на Здружението се самохрани мајки меѓу кои и
професионалци/ки кои работат на заштита на родовата еднаквост и женските права,
ентузијасти и поддржувачи.

Член 9

Здружението има својство на правно лице со права, обврски и одговорности кои
произлегуваат од овој статут и законските прописи. Здужението ЕДНА МОЖЕ! од
Скопје го претставува и застапува Законскиот Застапник (претседател). Здружението е
основано на неопределено време.
ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 10

Член на здружението може да биде секое физичко лице, кое ги прифаќаат мисијата,
визијата, целите, задачите и етичкиот кодекс на здружението.

Член 12

Здружението своите цели, задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со
одредбите предвидени во Уставот на РСМ, како и важечките законски прописи.

Член 13

Здружението ги остварува своите цели преку застапување, унапредување и
социјално хуманитарна работа.
Здружението е непрофитно, не се води од комерцијални интереси, не е основано за
стекнување на добивка.
Здружението со посебна одлука може да формира акционерско друштво, друштво
со ограничена одговорност, подружници и друг облик, согласно Законот за трговски
друштва на РСМ.

Член 14

Здружението работи врз основа на стратешки план во период од 2-4 години,
програма за работа, интерни политики и правилници.
Визијата, долгорочните цели, мисијата и начелата на здружението, се утврдуваат во
стратешки документи и политики.
ВИЗИЈА И МИСИЈА

Член 15

Визијата на здружението е обезбедување севкупна општествена грижа и
третман на девојки и жени за обезбедување на родова еднаквост и заштита на женски
права и слободи.

Член 16

Мисијата на здружението е ефективна промоција и поддршка во остварување
на родова еднаквост и правата на девојки и жени, со акцент на унапредување на
правата на самохраните родители и еднородителските семејства.

Член 17
Долгорочните цели на здружението за обезбедување на можности за родова еднаквост
и остварување на права на девојки и жени, се:
1. Почитување на човековите права.
2. Еднакви можности на жените и мажите, со акцент на правата на жените и
девојките.
3. Недискриминација на маргинализираните категории на жени и девојки, со
акцент на еднородителски семејства, самохраните мајки.
4. Социјална правда, социјална интеграција и социјална инклузија.
5. Економска, социјална, здравствена, правна, психолошко - педагошка помош.
6. Подигнување на јавната свест за остварување на еднакви можности на
жените и мажите.

7. Обезбедување на простор за јавна дебата, учество и развој
маргинализираните категории на жени и девојки, со акцент
еднородителски семејства, самохраните мајки.

на
на

8. Културна интеграција и зголемување на застапеност на девојки и жени во
јавната сфера.
9. Обезбедување на можности за политички, културни и
активности.

уметнички

АКТИВНОСТИ

Член 18
Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена програма за
работа, односно преку следниве активности:
1. Реализација на конкретни програмски активности;
2. Спроведување на заеднички проекти;
3. Организирање на конференции, едукација, семинари, обуки и друг вид на
настани;
4. Поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во
насока на остварување на целите на здружението;
5. Нудење на социјални услуги кон ранливи категории на жени, девојки и деца
6. Развој на родово претприемништво, особено женското.
7. Развој на можности за истражувања, анализи, родови политики, предлог
измени на закони, подзаконски акти, компаративни анализи и слично.
8. Зајакнување на капацитетот на постоечките социјални центри
11. Имплементација на активните мерки за долгорочно вработување, со акцент на
жените и девојките,
12. Пружање на поддршка за сите ранливи категории на граѓани притоа
адресирајќи ги проблемите со сиромаштија и дискриминација;
13. Можност за отварање ресурсен центар кој би вклучувал социјални услуги од
типот на: психотерапевт, социјален работник, адвокат, правен совет, обуки и
тренинзи за возрасни и млади.
14. Врши и други работи предвидени со овој статут;
ЗАДАЧИ

Член 19

Во рамките на своите програмски активности здружението ги извршува следните
задачи:

1. Застапување за иницирање на законски измени, подзаконски акти , националните и
локалните стратегии и програми, за обезбедување на родова еднаквост и
подобрување на статусот на маргинализираните категории на жени и девојки, со
акцент на еднородителски семејства, самохраните мајки.
2. Давање помош, консултации и советувања за вработување и подобрување на
економско-финансиска состојба на маргинализираните категории на жени и
девојки, со акцент на еднородителски семејства, самохраните мајки..
3. Реализирање на разни обуки, доквалификации и преквалификации на членовите на
Здружението.
4. Истражување, собирање на податоци за актуелната состојба на маргинализираните
категории на жени и девојки, со акцент на еднородителски семејства, самохраните
мајки на локално и национално ниво.
5. Состанување и поврзување со други сродни организации во земјата и странство
како и имплементирање на заеднички проекти.
6. Поттикнување на активности за решавање на прашањата во врска со подобрување
на статусот на маргинализираните категории на жени и девојки, со акцент на
еднородителски семејства, самохраните мајки.
7. Организирање на тренинзи, семинари и обуки согласно потребите на
маргинализираните категории на жени и девојки, со акцент на еднородителски
семејства, самохраните мајки.
8. Организирање и менаџирање на мрежи од сервисни служби за поддршка на
маргинализираните категории на жени и девојки, со акцент на еднородителски
семејства, самохраните мајки.
9. Промовирање на волонтерство и активизам како составен дел на Здружението.
10. Организирање на спортски, културни, уметнички и други настани за подигање на
јавната свест за состојба на маргинализираните категории на жените и девојки, со
акцент на еднородителските семејства, самохраните мајки.

Член 20

Целна група се маргинализирани категории на девојки и жени, со акцент на
еднородителски семејства, т.е самохрани мајки.
ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Член 21

Начелата на кои се заснова Здружението се учество, транспарентност и
отчетност одговорност, партнерство, толеранција, инклузија, интеграција, одржливост
и еднакви можности.

Член 22

Целите и задачите на здружението се остваруваат врз основа на законите согласно
потребите и можностите.

Членство
Член 23

Членството во здружението е доброволно. Член на здружението може да биде
секој кој ќе се залага во исполнувањето на мисијата, визијата и целите на здружението.

Член 24

Зачленувањето во здружението е доброволно и се врши со претходно
запознавање со статутот на здружението со пополнување на пристапница, односно со
издавање на членска книшка, која при исклучување или престанок на членувањето во
здружението, задолжително се враќа со потпишување на лична писмена изјава.
Здружението за своите членови води евиденција и регистар на членство кој се
ажурира еднаш на две години. Податоците од регистарот се заштитени во согласност
со прописите за заштита на личните податоци.
Членарината е на доброволна основа во Здружението.

Права, обврски и одговорности на членовите
Член 25

Членот има право да даде придонес во развојот и промовирање на
здружението, да ги изнесува своите ставови по поставените прашања и доброволно да
се откаже од членувањето.
Членовите на здружението се должни:
1. Да го почитуваат статутот,
2. Да достават податоци и извештаи за работата на здружението во остварувањето
на целите на здружението, доколку се ангажирани во работата на здружението.
3. Да земат активно учество во спроведувањето на програмата на активностите на
здружението,
4. Да ги извршуваат активностите предвидени со програмата за работа, доколку се
ангажирани во работата на здружението.
ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНСТВО

Член 26

Членството во здружението може да престане:
1. По барање на членот на здружението,
2. Ако не го почитува статутот и обврските кои произлегуваат од него,
3. Ако дејствува против целите на здружението,

Собрание на здружението

Член 32

Собранието е највисок орган на Здружението.
Собранието на здружението на родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! од Скопје го
сочинуваат сите членови на здружението.
Собранието го свикува и со него раководи претседавач кој се избира на секое
собрание.
Собранието може да работи и полноважно да одлучува ако на седницата
присуствуваат повеќе од половина од вкупниот број на членовите на здружението.
Одлуките на собранието се донесуваат со двотретинско мнозинство на гласови на
сите членови.

Член ЗЗ

Собранието се свикува со испраќање писмена покана или електронски минимум
еднаш годишно — редовно собрание, а по потреба се свикува вонредно собрание.
Вонредното собрание се свикува со испраќање писмена покана или
електронски на барање на претседателот, извршниот одбор или од страна на две
третини од вкупното членство на Здружението.
Поканата, Дневниот ред и материјалите за Собранието се доставува на сите членови на
Собранието најмалку 5 дена пред одржување на истото.

Член 40

Заради извршување на статутарните и програмските задачи и одлуки на
собранието и извршниот одбор, извршниот одбор може да формира други работни тела.
Секретарот за својата работа е одговорен пред претседателот, извршниот одбор и
собранието на здружението.

Застапување по закон
Член 46

Здружението може да формира стручна служба за извршување на
административни стручни помошни и на нив слични работи од заеднички интерес за
остварување на задачите и целите на здружението.
Организацијата и работата на стручната служба се уредува со акти кои ги донесува
извршниот одбор.

Стекнување и располагање со средства

Член 47

Здружението заради остварување на своите цели, ќе остварува средства на жиро
сметката на здружението.

Член 49

Користење и располагањето со средствата на здружението добиени по основите од
претходниот член се врши на начин утврден со овој статут и останатите законски норми,
утврдени со финансискиот план.

Член 50

За користење и располагањето со средствата одлучуваат органите на здружението,
согласно надлежностите утврдени со овој статут, кои преземаат мерки за економско
целосообразно користење на средствата.
ИЗВЕШТАИ ЗА РАБОТА

Член 51

Здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје донесува годишен
финансиски план за приходите и расходите на Здружението.
Годишната програма за работа и финансискиот план ги донесува извршниот одбор на
здружението.

Член 52

Средствата за работа на стручната служба и координаторите на програми се
определуваат со финансискиот план секоја година, и тоа средства за плати,
материјални трошоци и други тековни средства за работа на здружението.

Информирање на јавност
Член 53

Работата на Здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! од Скопје е
јавна. јавноста во работењето се обезедува со редовно известување на членовите,
други здруженија и на пошироката јавност за работењето и активностите на
здружението.
Информирањето на пошироката јавност може да се врши преку:
1. издавање на сопствено информативно гласило;
2. средства за јавно информирање;
3. издавање на печатени соопштенија, информации, билтени, пропаганден
материјал;
4. сопствена интернет страница;

5. табла за јавно огласување која стои на видно место во просториите на
здружението;
6. други начини за запознавање на пошироката јавност со целите, задачите и
активностите на здружението.

Соработка со други институции
Член 54

Здружението воспоставува соработка со други институции преку заедничко
дејствување.

Член 55

Одлука за дејствување на програмска и на ад-хок основа и на неопределен
период донесува собранието на здружението.

Член 56

Здружението во односите со организации и институции го застапува
Претседателот.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА
Член 57
Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се одговорни
солидарно за штетата на организацијата предизвикана од нивната работа, ако таа е
предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета, освен во
случаите кога во одлучувањето го издвоиле своето мислење на записник или ако не
учествувале во одлучувањето.
Барање за надоместок на штета поднесува органот определен со статутот или извршниот
орган, ако со статутот не е определен орган.

Преодни и завршни одредби
Член 61

Толкување на одредбите на овој статут дава собранието на здружението, а
помеѓу две собранија, извршниот одбор на здружението.

Член 62

Измени и дополнување на овој статут се вршат по иста постапка како и за
неговото донесување.

Член 63

Овој статут влегува во сила од денот на неговото донесување, на ден 03.11.2020
година.
Датум и место
03.12.2020, Скопје

Претседател/ка на Здружението на
родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! од Скопје
Име и презиме
Претседател

