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 ЖЕНИТЕ СЕ НЕВРАБОТЕНИ, ОСОБЕНО ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ

ПРИБЛИЖНО, КОЛКАВИ СЕ ВАШИТЕ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ВО СЕМЕЈСТВОТО?

Помалку 
од 8000

8001–
18000

18001–
30000

30001–
60000

60001 +
Одбива да 
одговори

Не знам

Боговиње 0,0% 15,2% 12,1% 0,0% 0,0% 39,4% 33,3%

Брвеница 0,0% 21,4% 32,1% 25,0% 7,1% 14,3% 0,0%

Гостивар 1,9% 20,8% 33,0% 17,9% 8,5% 14,2% 3,8%

Јегуновце 0,0% 0,0% 81,8% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Маврово и 
Ростуше

23,1% 38,5% 30,8% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Теарце 31,3% 46,9% 6,3% 6,3% 6,3% 0,0% 3,1%

Тетово 4,7% 11,6% 11,6% 32,6% 20,9% 16,3% 2,3%

Врапчиште 0,0% 11,1% 16,7% 5,6% 11,1% 33,3% 22,2%

Желино 11,9% 64,3% 4,8% 14,3% 0,0% 0,0% 4,8%

	Над 50% од 
семејствата во 
Полошкиот Регион 
се со пет или повеќе 
членови, a 1/3 од нив 
живеат со месечни 
примања до 18.000 
денари. 

	Освен од 
вработување, 21% 
од семејствата 
остваруваат приходи 
од хонорарна работа, 
а 17% добиваат пари 
од роднините кои 
работат во странство
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Стапка на невработеност во Полошкиот Регион во 2014

УРБАН ДЕЛ

32.70%

36.40%

34.00%

РУРАЛЕН ДЕЛ

25.60%

43.50%

29.50%

Мажи Жени Вкупно

27.30%

40.90%

30.70%

ВКУПНО ВО РЕГИОНОТ



ЖЕНИТЕ СЕ СИРОМАШНИ ДУРИ И КОГА СЕ ВРАБОТЕНИ

ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ВО СЕМЕЈСТВОТО  
СПОРЕД БРОЈ  НА ВРАБОТЕНИ ЖЕНИ

Вработени жени во семејството

Нема 
вработени 

жени
1 2 3 4

Приближно, колкави се 
вашите просечни месечни 
приходи во семејството? 

Помалку од 8000 13,3% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%

8001–18000 38,7% 13,7% 13,3% 0,0% 0,0%

18001–30000 16,0% 25,6% 28,9% 0,0% 0,0%

30001–60000 6,1% 25,6% 22,2% 100% 0,0%

60001+ 1,7% 13,1% 17,8% 0,0% 100%

Одбива да одговори 12,2% 16,7% 17,8% 0,0% 0,0%

Не знам 12,2% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0%

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ МАЖИ  
ВО СЕМЕЈСТВОТО/ДОМАЌИНСТВОТО

17%

22%

1%

59%
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БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ ЖЕНИ  
ВО СЕМЕЈСТВОТО / ДОМАЌИНСТВОТО

45,3%

11,3%

1%

42%
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Наодите од анкетата покажуваат дека во 45% од семејствата полнолетните жени 
се невработени, наспроти 17,3% од мажите.

50% од невработените жени живеат во 
семејства со ниски примања. 

Нешто помалку од 1/3 од семејствата во 
кои има една или две вработени жени 
живеат со примања до 18.000 денари 
месечно. 

ФЕМИНИЗАЦИЈА НА 
СИРОМАШТИЈАТА



Веднаш знаат дека ако е жена 

можеби ќе оди на породилно, со 

мажот е раат.“

Јас еве сум невработена и кога сум 

била да побарам работа прво ме 

прашале дали сум мажена, дали 

имам деца, дали планирам.“

 На пример, ако имаш дете и ако 

се разболи, знае да биде проблем– 

зошто тоа да се поставува како 

проблем? Зошто за мажот не се 

префрла таа одговорност, тој да 

земе слободен ден и да го однесе 

детето на доктор?“

И не само за детето, и за старите во 

семејството, исто е, тој товар е на 

жената.“

ЖЕНИТЕ СЕ ДИСКРИМИНИРАНИ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ  

И  НА РАБОТНО МЕСТО...

Се согласувате ли со тврдењето: Жените имаат ист третман  
на работа како и мажите (да напредуваат, иста плата, позиција)  
според пол

Мажи Жени

Се согласувам

Делумно се согласувам

Не се согласувам

Не знам

50% 35,70%

24,60% 31,50%

12,30% 21%

13,20% 11,90%

Млекара – големо претпријатие 

е на жена, има доста со 

кулинарство, бутици, занаетчии – 

фризерки, шнајдерки.“

Нова мода е да продаваат кифли 

и слично.“

Ама тие не се регистрирани.“

ЖЕНСКИТЕ БИЗНИСИ СЕ НЕФОРМАЛНИ, 
МАЛИ И РОДОВО СТЕРЕОТИПНИ

Јас сум вработена во текстилна фабрика и условите 

во коишто работат се катастрофа... Не го познаваат 

законот и не знаат дека работат прекувремено, не 

знааат дека им следува породилно, одмор дека им 

следува и сето тоа е злоупотребено до максимум...“

Работат по 6 месеци потоа ги одјавува за да не 

им даде одмор и други бенефиции, породилно.... 

Неплатени боледувања, значи сѐ! А каде е 

прекувремената работа, таа воопшто не се плаќа, а 

камоли како прекувремена работа, а во тој сектор 

работат 90% жени.“

За разлика од мажите од кои половина (50%) сметаат дека жените и мажите 
имаат ист третман на работа, само 35,7% од жените се согласуваат со тоа 
тврдење.

... А ОСОБЕНО 
ТЕКСТИЛНИТЕ 
РАБОТНИЧКИ!

ЖЕНСКОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО Е ВО ЗАРОДИШ

Во сите општини од регионот, освен во Желино, постојат одредени 
активности за поттикнување на женското претприемништво и постои 
тренд за формализирање на бизнисите. Напредок има, но и ограничувања 
кои ги обесхрабруваат жените: знаења и вештини за планирање бизнис и 
предуслови за реализација на нивните идеи.

...имам план да отворам адвокатска 

канцеларија, меѓутоа тогаш би 

морала да престанам со раѓање 

деца. (се смешка) Зошто? Кај нас 

ниту една адвокатка бремена во суд 

не оди. Кој би ми го вардел детето 

наредни 9 месеци или година, со 

уште едно дете плус? Значи нема 

шанси.“ 

 ...којбило бизнис да почнеш ти 

требаат средства. И да побараш 

залог од банка треба некој имот 

да си ставиш под хипотека, ретки 

се тие жени што имаат нешто свое 

што може да го стават под хипотека 

за да добијат одредена парична 

надомест, за да можат да почнат 

бизнис.  Значи сѐ што се има во 

бракот повеќе е на мажот.“



ПРЕПОРАКИ
	Систематско вклучување на локалната самоуправа во националните политики за намалување 

на невработеноста и воведување на сопствени мерки за намалување на невработеноста на 
жените кои произлегуваат од специфичноста на регионот.

	Воведување на родова сензитивност во спроведувањето на активните мерки за вработување, 
каде критериумите би гарантирале еднаков пристап и искористеност на можностите од  
жените, како и мажите.

	Воведување на критериуми во мерките за намалување на невработеноста за таргетирање на 
жените од најранливите социјални слоеви, особено жените од руралните подрачја и жените 
со понизок степен на образование. 

	Развивање на комплементарни политики за планирање на мерки преку кои се обезбедуваат 
услуги (градинки, превоз и др.).

	Мобилизирање на жените за користење на постоечките можности во програмите за намалување 
на невработеноста како придонес на невладините организации.

	Подигање на свеста за постоечката дискриминација на работните места и сензи
билизација за мобингот и сексуалното вознемирување на работното место. 

	Единиците на локалната самоуправа да воведат специјални мерки за овоз можување пристап 
до основните социјални услуги и да направат приоретизирање во инфраструктураните услуги 
од интерес на жените од руралните средини и маргинализираните групи.  

ЗАКЛУЧОЦИ
	Постои законска регулатива која овозможува родова еднаквост на пазарот на трудот, но 

во реалноста постои голем родов јаз во активноста на пазарот на трудот, хоризонталната и 

вертикалната дистрибуција на работните места и во платите. 

	Во Полошкиот регион најголем процент на невработеност имаат жените од руралните средини 

- 43.5%. Наодите укажуваат на постоење на сиромаштија при вработување. Податокот дека 

50% од невработените жени во Полог живеат во семејства со ниски примања го потврдува т.н. 

феномен на феминизација на сиромаштијата. Речиси една третина од семејствата во кои има 

една или две вработени жени живеат со примања до 18.000 денари месечно.   

	Жените се свесни дека за нив постојат поголеми ограничувања при барањето работа отколку 

за мажите. Условите и можностите во општеството (недостатокот на институции за грижа за 

деца и старите лица), како и дискриминацијата и несоодветниот третман, не се поволни за 

жените да може да бидат еднакво застапени на пазарот на трудот и подеднакво вреднувани и 

третирани. 

	Женското претприемништво во Полог сѐ уште е во зародиш, иако речиси во сите општини 

постојат одредени активности на ова поле. Жените се носители на мали бизниси, кои се 

често нерегистрирани, а се соочуваат и со различни предизвици кои ги ограничуваат во 

реализацијата на бизнис-идеите. 

Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија.
За содржината на овој документ целосно е одговорна Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите 
на Европската Унија.

Проектот е финансиран  
од Европска Унија

Проектот е спроведуван од:  
Акција Здруженска Скопје и  
Институт за развој на заедницата Тетово

Проект: Меѓугранична еднаквост и родова интеграција


