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Оваа активнпст е финансиски ппддржана преку прпектпт Медугранична еднаквпст и рпдпва интеграција  финансиран пд 
Еврппската унија, а спрпведуван пд  Акција Здруженска, Скппје и Институт за развпј на заедницата, Тетпвп. 
За спдржината на пвпј дпкумент целпснп е пдгпвпрнп Здружениетп Женски Фпрум Тетпвп и вп никпј случај не ги рефлектира 
ппзициите на Еврппската унија и спрпведувачите на прпектпт. 
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Впвед  
 
Здружениетп Женски Фпрум Тетпвп вп партнерствп сп Здружениетп Златна рака 
Тетпвп, пристапи кпн ппдгптпвка на анализа за пгранишувашките бариери кпи ги 
пппрешуваат жените пд ранливите категприи да се вклушат на пазарпт на труд вп рамки 
на прпектпт “Сп екпнпмскп зајaкнуваое кпн рпдпва еднаквпст”. Овaа активнпст е дел 
пд прпектпт “Медугранишна еднаквпст и рпдпва интеграција” на Здружениетп за 
унапредуваое на рпдпва еднаквпст Акција Здруженска Скппје, кпј се спрпведува вп 
партнерствп сп Институтпт за развпј на заедницата Тетпвп/ Препктпт е  ппддржан пд ЕУ 
вп рамки на ИПА инструментпт за прекугранишна спрабптка меду  Република 
Македпнија и Република Кпспвп.  
 
Целта на прпектпт e да прпмпвира екпнпмскп зајкнуваое на жените на лпкалнп нивп 
какп фактпр за ппдпбруваое на рпдпвата еднаквпст. Преку специфишните цели на 
прпектпт ќе се настпјува: да се утврдат главните фактпри кпи негативнп влијаат на 
нискптп ушествп на пазарпт на трудпт на жените пд ранливите категприи; да се плесни 
пристаппт на жените пд ранливите категприи на пазарпт на труд и да се впсппстави 
спрабптка сп српдни прганизации пд Кпспвп, размена на искуства, практики и 
предлагаое рещенија. 
 
Оваа анализа има за цел да ги утврди пгранишувашките бариери кпи ги пппрешуваат 
жените пд ранливите категприи да се вклушат на пазарпт на труд. Утврдените бариери 
треба да ппслужат какп пснпва за прпценка на мптивиранпста на жените да се вклушат 
вп ппнатампщен прпцес за нивнп екпнпмскп зајакнуваое. 
 
 

I. Метпдплпгија 
 
За ппдгптпвка на пваа анализа е упптребен пристап на фпкус групи какп најшест пблик 
на квалитативни истражуваоа. Сп нив се испитува пдредена тема, прпблем, 
ппщтествена ппјава или пазар.  
 
Треба да се наппмене дека вп квалитативните истражуваоа, при анализата на 
резултатите, брпјките не се тплку важни кплку детектираоетп „квалитет“, акцентпт се 
става на “зпщтп и какп”, наспрпти квантитативните истражуваоа, вп кпи главнипт 
акцент се става на “щтп, каде, кпга, кплку”. 
 
Беа спрпведени вкупнп 4 фпкус групи пд кпи 3 вп ппщтина Тетпвп (урбана и рурални 
средини) и 1 вп ппщтина Јегунпвце (рурална средина). Вп ппщтина Тетпвп ушеснишки 
на фпкус групите беа дплгпрпшнп неврабптени жени пд градпт Тетпвп и неврабптени 
жени пд селата Селце и Шипкпвица, а вп ппщтина Јегунпвце ушеснишки на фпкус 
групата беа неврабптени жени пд селптп Рпгашевп. Преку ппттикнувашка дискусија 
испитанишките гп искажаа свпјпт став, мислеое и реакција за  квалитативните аспекти 
на прпблемпт / темата на дискусија.  
 
Секпја фпкус група имаще вп прпсек 7-11 испитанишки, а дискусијата сп нив траеще 
пкплу 2,5 шаса. Дискусиите беа кппрдинирани пд мпдератпрка, сп пднапред ппдгптвен 
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впдиш преку кпристеое на табла за визуелизираое на пращаоата и пдгпвприте. За 
секпја фпкус група беа ппдгптвени детални белещки пд впдената дискусија. 
 
Прпфил на учесничките на фпкус групите: 
Беа ппфатени вкупнп 33 ушеснишки вп сите шетири фпкус групи.  
Гепграфската припаднпст и брпјпт на ушеснишките вп секпја фпкус група се прикажани 
ппдплу: 

 
 

 
Пп пднпс на впзраста на ушеснишките, најгплем брпј ушеснишки (17) беа на впзраст 
ппмеду 30 и 39 гпдини, дпдека ушеснишките сп впзрасна група 20-29 и 40-49 гпдини беа 
застапени ппдеднаквп.  Деталите мпже да се видат ппдплу: 
 

 
 
 
Кпга станува збпр за пбразпваниетп, ппфатените ушеснишки беа сп разлишна пбразпвна 
структура ппшнувајши пд пснпвнп, па се дп виспкп пбразпвание.  
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Структурата е прикажана ппдплу: 
 

 
 
 
Од вкупнп 33 ушеснишки самп 7 беа сп Македпнска етнишка припаднпст, а пстанатите  
сп Албанска етнишка припаднпст какп щтп мпже да се види ппдплу: 
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II. Фактпри кпи придпнесуваат за унапредуваое на  пплпжба на мажите 
и жени вп заедницата/средината 
 
 
Дискусијата пд фпкусните групи укажа дека фактприте кпи ппмагаат за унапредуваое 
на пплпжбата на мажите и жените вп местптп вп кпе живеат се пд разлишна прирпда. 
 
За мажите, фактприте за унапредуваое се надвпрещни и кпнкретни, какп на пример: 
врабптуваое, дпбрп пбразпвание, птвпраое/впдеое на успещен бизнис, занает или 
партиски ангажман.  
 
За жените, фактпр за напредуваое вп средината е пред се ппддрщката пд семејствптп 
(мажпт, рпдителите, семејствптп на мажпт) и преппзнаваое на пптребата жената 
рамнпправнп да придпнесува вп семејнипт бучет преку фпрмална рабпта.  
 
Вп пвпј правец, надминуваоетп на ппщтествените нпрми сппред кпи дпкплку жената 
рабпти мажпт ќе биде исмејуван пд пкплината какп несппспбен, е меду ппбитните 
фактпри за пвпзмпжуваое на врабптуваое, а сп тпа и унапредуваое на пплпжбата на 
жените вп средината вп кпја живеат. Пп пднпс на пва пращаое нема разлика ппмеду 
пдгпвприте дадени вп руралните и урбаните средини (фпкус групата вп Тетпвп 
сппредбенп сп пстанатите три фпкус групи). 
 
Интереснп е да се забележи дека немаоетп на услуги за шуваое на деца (градинки или 
центри за ран детски развпј) е идентификуванп какп бариера самп пд фпкус групите вп 
Селце и Рпгашевп. Се претппставува дека пришина за тпа е фактпт щтп испитанишките се 
неврабптени и бидејќи немале кпнкретна ппнуда за рабпта се ущте не размислувале за 
тпа кпј би ги шувал децата.  Или испитанишките живеат вп ппгплеми семејства каде щтп 
грижата за децата би се презела пд пстанатите шленпви на семејствптп ( мајка, свекрва  
или други ппвпзрасни деца) 
 
Заклушпк и преппрака:  
Разлишната прирпда на фактприте кпи влијаат на напредуваоетп на мажите и жените 
вп средината, не знаши дека дпкплку укажаните  бариери за жените се надминат тие ќе 
напреднат. Напрптив, дури тпгащ жените ќе се сппшат сп бариерите сп кпи се сппшуваат 
и мажите. Или сп други збпрпви кажанп, жените се сппшуват сп двпјнп ппвеќе бариери 
и следственп на тпа мпжнпстите се нивнптп напредуваое вп средината се двпјнп 
ппмали.  
 
Дпкплку би се размислувалп за нашини за екпнпмскп јакнеое на жените,  активнпстите 
треба да се наспшат не самп кпн ппдпбруваое на навната врабптливпст вп смисла на 
пбразпвание, вещтини, јазици и кпмпетенции, туку, акп не и ппбитнп, активнпстите 
треба да бидат наспшени и кпн мажите и пстанатите шленпви на семејствптп сп цел 
надминуваое на предрасудите, стерептипите и ппстпешките ппщтествени нпрми за 
вреднпста и пптребата пд врабптуваое на жената.  
 
Самп сп кпмбинација на двата типа на интервенции би мпжелп да се пшекува 
ппстигнуваое на ппзитивни резултати. 
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III. Штп значи да си врабптена?                                                                                                                                                             
 
 
Да си врабптена не знаши самп зарабптуваое на финансиски средства и придпнес вп 
семејнипт бучет, туку мнпгу ппвеќе, какп щтп се искажа една ушеснишка на фпкус група 
„вработената жена ја дефинираат како ситуирана, исполнета и неограничена“ . 
 
И статуспт на неврабптенпст се врзува сп некплку димензии и ппдразбира ппвеќе 
рабпти. Ппшнувајќи пд „екпнпмски зависен/а“, па преку психплпщката спстпјба на 
ппстпјанп незадпвплствп пд свпја ситуација какп щтп ја ппищаа жените вп Шипкпвица, 
се дп лишните ставпви и желбата за врабптуваое сппред исказите вп селп Селце „не 
бара работа и/или несака да најде работа“. 
 
И дпдека пд гпренаведенптп мпже да заклушиме дека има ппвеќе “пришини за” и 
“ппследици пд” неврабптенпст, пп пднпс на пращаоетп щтп се ппдразбира ппд 
сезпнска рабпта и сампврабптуваое, мнпзинствптп пд ушеснишките имаат мнпгу 
слишни ставпви за пвие два ппими. Сезпнската рабпта се ппдразбира какп нещтп не 
ппстпјанп ппврзанп сп земјпделие, занаети и градежнищтп. Вп мнпгу наврати 
сезпнската рабпта се смета какп ппмалку ппжелна рабпта и/или да впди кпн фпрмалнп 
врабптуваое. Ова најубавп е птсликанп пд ушеснишките пд фпкус групата вп селп 
Рпгашевп, при щтп сппред нив сп сезпнска рабпта е „сега има после нема“ или „тие 
луде не се обесхрабрени зошто сепак заработуваат“.   
 
Не ппмалку неппжелнп се перципира и сампврабптуваое при щтп какп фпрма за 
врабптуваое се ппврзува сп рабпта пд дпма, а сп тпа и неппжелнп за жените кпи 
врабптуваоетп гп гледаат и какп прилика за излегуваое надвпр пд дпма. Истп така, 
сампврабптуваое има пдредена негативна кпнптација бидејќи се смета за несигурен 
извпр на средства „Со работа од дома се заработува но нема сигурност за иднина“. 
 
Испитанишките, вп сите фпкус групи, сметат дека некпј е неврабптен без разлика щтп  
рабпти вп земјпделиетп на свпе или тудп земјищте, вп сеемен бизнис, прпдава свпи 
прпизвпди и се ангажира ппвременп вп градежни рабпти. Сп други збпрпви дпкплку 
некпј не зема плата, не пди на рабпта и не е здравственп и пензиски псигуран, не се 
смета дека е врабптен. 
 
Заклушпк и преппрака: Од ппгпрнптп мпже да заклушиме дека ппстпи мнпгу 
лимитиранп разбираое за тпа кпга некпј е врабптен или неврабптен. Вп ппщирпка 
смисла на збпрпт врабптенпста се ппврзува самп сп канцелариска рабпта и/или рабпта 
вп институција, претпријатие и устанпва при щтп врабптената треба да биде и  
здравственп и пензискп псигурана.  
 
Од гпренаведените ппсервации треба да се преппраша дека при дизајнираое на 
интервенциите кпи ќе имаат за цел да делуваат на екпнпмскп јакнеое на жените, 
треба да се предвидат и активнпсти кпи ќе придпнесат вп псвесуваое за, и 
дппбјаснуваое на,  разлишните фпрми на врабптенпст и ангажман, за истите да бидат 
прифатени какп врабптуваое бидејќи нпсат прихпди.  
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Ущте ппбитнп е, да се предвидат активнпсти кпи ќе ппмпгнат вп фпрмализираое на 
бизнисите ппврзани сп земјпделие или семејни бизниси. Ова пред се се пднесува на  
регулираоетп и дефинираоетп на прихпдите вп смисла на плата и придпнеси.  
 
Примаоетп на паришен надпмест и плаќаое на придпнеси за рабпта вп земјпделие и 
семејни бизниси е пд ппсебна важнпст за жените, бидејќи тпкму вп земјпделиетп и 
семејните бизниси, жените пд руралните средини се најмнпгу ангажирани, нп нивнипт 
труд не е платен сп плата и придпнеси.  
 
Обишнп семејните бизниси или земјпделскптп стппанствп се регистрирани на име на 
мажпт и сп непримаоетп на плата, жените се ставаат вп ппдредена пплпжба. Оваа 
спстпјба има ппследици и вп иднина, бидејќи сп неплаќаое на придпнесите за пензија  
екпнпмската зависнпст на жените  прпдплжува и вп старпст и изнемпщтенпст. 
 
 

IV. Начини за бараое на рабпта 
 
 
Вп спстпјба кпга ниту мажпт ниту жената се врабптени, мажите бараат рабпта надвпр 
пд дпма, дпдека жените се тие кпи се фпкусираaт на рабпта дпма или рабпта пд дпма.  
 
Преживуваоетп се слушува преку спцијална ппмпщ или преку ппддрщка пд рпднините 
кпи рабптат навпр пд државата. Вп ваква спстпјба ппщтественипт притиспк е мнпгу 
ппгплем спрема мажпт бидејќи пд негп се пшекува да нпси прихпди дпма. Жената не 
трпи притиспк пд средина бидејќи пд нејзе не се пшекува да зарабптува надвпр пд 
дпма „За мажот е потешко, од него се очекува, од него се бара“. 
 
Пп пднпс на тпа пд каде се дпбива инфпрмацијата за рабптни места т.е. се нуди рабпта 
градските жени (фпкус група пд Тетпвп) ги наведуваат фпрмални извпри какп на 
пример агенција за врабптуваое, невладини прганизации, интернет и весник нп 
притпа не ппкажуваат виспка дпверба кпн пвие извпри „но кога повикот излегува 
веќе е избран кандидатот, тие се само формално објавени“   
 
За разика пд нив жените вп селските средини се пптпираат ппвеќе на лишни кпнтакти  
преку ппзнанишки или ппинфпрмирани жени кпи пдат вп градпт или пак 
инфпрмациите ги напдаат на интернет, нп и тпгащ пткакп некпј ќе им укаже на истите. 
 
Заклушпк и преппрака: жените пд руралните средини не кпристат кпнвенципнални 
метпди за бараое на рабпта затпа щтп или не веруваат на истите или пак тие им се 
недпстапни. Мпжнпстите за врабптуваое на жените пд руралните средини најмнпгу се 
сппделуваат пп пат на лишен кпнтакт или пак кпга инфпрмациите ќе се сппделат на 
нашин и преку средства дпстапни на жените пд руралните средини. Затпа ппставуваое 
на инфпрмација на места каде щтп се движат жените и/или преку медиумите кпи се 
кпристат и пд жените (лпкални или наципнални телевизии вп термини на емисии сп 
гплема гледанпст пд страна на жените) е најпреппрашана метпда за пбјавуваое на 
инфпрмции за врабптуваое или екпнпмскп јакнеое на жените пд руралните средини. 
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Кпга се анализираат бариерите за напдаое на рабпта за мажи и за жени какп щтп е и 
ппгпре кажанп, за жените бариерите се двпјни бидејќи ппддрщката пд страна на 
семејствптп какп и пптребата за справуваое сп дпмащните пбврски се дппплнители 
бариери на тие сп кпи се среќаваат и мажите.  
 
Битен фактпр кпј влијае на тпа дали една жена ќе најде рабпта е и нејзинипт физишки 
изглед. Ова е ппсебнп битнп за рабптните места кпи имаат кпнтакт сп клиенти какп на 
пример вп услужната дејнпст и администрацијата, ппради ппстпешките серептипи дека 
изгледпт влијае на релација сп клиенти какп и ппради ппстпешките стерептипи за тпа 
какп треба да изгледа една жена.  
 
Резултатите пд фпкус групите укажуваат и на дппплнителна бариера, а тпа е дека не 
секпја рабпта е прифатлива за жените. На пример, ппщтествените нпрми налагаат 
жените да прифатат рабпта вп даваое на услуги вп прпфесии каде дпминирaат жени.  
Нп, дури и вп такви слушаи самп пдреден тип на рабпти е прифатлив, а друг не.  
 
На пример, да се биде келнерка не е ппщтественп прифатлива рабпта нп, да се рабпти 
вп ппзадинските ппзиции вп кујна на рестпран или хптел е прифатливп. Тпа се слушува 
ппради аспцијацијата на пдредени рабптни места сп мпралните вреднпсти и мпжнпста 
за етикетираое на жените пд средината и заедницата какп „не мпрална“ или „сп лесен 
мпрал“ дпкплку рабптат на тие рабптни места. Вп таа наспка за една жена не е 
прифатливп да рабпти вп сппртска пблпжувалница, кпцкарница или шајчилница какп 
места на кпи ислушивп се движат мажите.  Мпжнпста за напдаое на стална рабпта е 
истп така фактпр кпј влијаат за успещнпста вп бараое и напдаое рабпта. 
 
И за мажите и за жените припаднпста на пплитишката партија се издвпјува меду 
ппбитните, акп не и најбитни фактпри за напдаое или ненапдаое на рабпта. Дпкплку  
некпј кпј бара рабпта е припадник на пплитишката партија кпја е вп пппзиција тпгащ 
рабпта тещкп се напда. Останатите фактпри какп щтп се пбразпвание и ппзнаваое на 
јазици се втпрпрангирани фактпри.  
 
 

V. Какп дп птвпраое на сппствен мал бизнис и ракпвпдеое сп истипт? 
 
Кпга станува збпр за птвпраое и пдлушуваое за мал сппствен бизнис (прпдавница) 
мажите и жените се сппшуват сп разлишни бариери 

 Жена Маж 

Кплку е тещкп  Мнпгу тещкп За негп е мнпгу пплеснп 

Штп е плеснителнп Кпга би имала свпј пбјект 
Кпга не би ималп 
кпнкуренција 
Кпга би билп ппгплемп 
селптп (ппгплема 
ппбарувашка) 
Кпга би биле ппмали 
давашките/данпците 
Кпга би имала некпј щтп ќе 

Има свпј капитал 
Има пријатели и кпнтакти 
Нема пгранишуваоа вп 
смисла на дпмащна рабпта 
или грижа за деца 
Не се сппшува сп 
предрасуди 
Тпј распплага сп впзилп, а 
сп тпа е ппдвижен за 
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се грижи за дпмащните 
пбврски и ќе ги шува децата 
Кпга би имала стартен 
капитал или би била 
кредитнп сппспбна 

набавка на материјали и 
ппрема и кпнтакти вп град 
Тпј мпже да птвпри 
пблпжувалница, 
кпцкарница или 
шајчилница - има ппгплем 
избпр 

Ппсета на пбука/курс за 
впдеое на бизниси 

Семејствптп и пријателите  
ја пдвраќаат или силнп ја 
пбесхрабруваат (псвен вп 
Селце каде силнп ја 
пхрабруваат)  

Силнп гп пхрабруваат и гп 
ппддржуваат 

Дали заедп би пдлушувале Да Заеднп пдлушуваат и 
жената најшестп ги шува 
парите 
Мажпт ќе распплага сп 
парите и ќе пдлушува 

 
Заклушпк и преппрака: Кпга станува збпр за птвпраое на мал бизнис бариерите сп кпи 
се сппшуваат жените се мнпгу ппгплеми пткплку тие сп кпи се сппшуваат мажите без 
разлика щтп пп пднпс на пбразпваниетп тие се исти. 
 
За жените псвен пбврските дпма кпи и ппнатаму ќе нема кпј да ги преземе, немаоетп 
на сппственпст на свпе име, а сп тпа и кредитна сппспбнпст, претставува серипзен 
пгранишувашки фактпр. 
 
Мпжнпстите за успех на жените пд руралните средини вп впдеое на мал бизнис 
знашителнп се намалуваат ппради намалената ппдвижнпст. Жените немаат впзилп, а 
сп тпа се лимитира и нивната мпжнпст за пбезбедуваое на пснпвните функции на 
бизниспт какп щтп се на пример: кпнтакти сп дпбавуваши и набавка на материјали и 
према. 
 Семејствптп и пкплината вп гплема мера ја пбесхрабруваат жената да ппсетува пбуки 
и други развпјни мпжнпсти за впдеое на бизнис ппради недпвербата вп институциите 
кпи ги спрпведуваат тие пбуки, нп и ппради недпвербата кпн жената дека ќе успее да 
се справи сп административнптп впдеое на бизниспт „ќе заглави финансиски и ќе 
биде во долгови“ 
 
Не ппмалку битен е и фактпт щтп пдлуките вп врска сп бизниспт, защтеди и идни 
влпжуваоа се пшекува жената да ги дпнесе заеднп сп мажпт. За разлика пд тпа вп 
пбратнипт слушај кпга мажпт е нпсител на бизниспт тпј ги дава на шуваое зарабптените 
пари на жената, нп не ја вклушува нејзе вп дпнесуваое на пдлуките за иднп 
инвестираое или развпј на бизниспт. 
 
Се преппрашува при развиваое на интервенциите наспшени кпн екпнпмскп 
зајакнуваое на жените да се вклушат активнпсти кпи ќе и ппмпгнат на жената вп 
пслпбпдуваое на свпетп време ппсветенп на дпмащните рабпти какп щтп се: грижата 
за деца преку птвпраое на градинки и центри за ран детски развпј. Преземаоетп на 
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дел пд  дпмащните рабпти пд страна на мажпт, други шленпви на семејствптп или 
плаќаое на трети лица за спрпведуваое сп дел пд дпмащните пбврски, преку 
активнпсти наспшени кпн псвестуваое и едукација на мажи или ппстари жени (мајки, 
свекрви) а сп тпа и прифаќаое на ппинакпв нашин на изврщуваое на рабптните задаши. 
 
Истп така активнпсти наспшени кпн згплемуваое на ппдвижнпста на жените преку 
ппдпбруваое на јавнипт трансппрт или мерките за дпбиваое на впзашка дпзвпла би 
придпнеле кпн успещнп и независнп впдеое на бизниспт. 
 
Не ппмалку битнп е и ппдпбруваое на кредитната сппспбнпст на жените т.е. 
запищуваое на импт на свпе име. Ппттикнуваое на институциите за даваое на 
ппддрщка на бизниси кпи се впдат на име на жената или пак активнпсти наспшени кпн 
ппттикнуваое на запищуваое на импт на име на жената (пп пример на субвенции за 
жени сппственишки на земјпделскптп земјищте) би придпнелп кпн ппдпбруваое на 
мпжнпстите за жените вп бизниси. 
 

Укажуваоетп и прпмпвираоетп на ппзитивни примери на други жени (пд слишни или 
пд исти средини) би придпнелп кпн менуваое на ставпвите на пкплината и би 
ппттикналп прпмена пд негативнп и птежнувашкп ппкружуваое кпн ппзитивнп и 
ппддржувашкп. 
 
 

VI. Бараое на рабпта вп свпја средина и надвпр пд свпја средина (вп 
друг град или држава) 
 
 
При спгледуваое на мпжнпстите за врабптуваое на мажите и жените вп свпја средина, 
псвен вп Тетпвп (какп градска средина) вп пстанатите селски средини нема спмневаое 
дека мажите имаат мнпгу ппгплеми мпжнпсти да најдат рабпта.  
 
Тие мпжнпсти се дплжат пред се на ппгплемата ппбарувашка (а сп тпа и избпр) за 
„Мащка“ рабпта какп на п.р. градежнищтвп или друг тип на физишка рабпта какп и 
ппдпбри кпнтакти и ппзнанства. 
 
Жените, тпкму ппради пвие пришини (лимитирана ппнуда на „женски“ рабпти, и 
ппмалку ппзнанства) имаат ппмали мпжнпсти за напдаое на рабпта.  
 
Слишна е спстпјбата и вп пднпс на мпжнпстите за напдаое на рабпта надвпр пд местптп 
на живееое или пак вп друга држава. Сп еден исклушпк, вп слушај кпга станува збпр за 
млади девпјки пд селп Шипкпвица, вп сите фпкус групи препвладува мислеое дека 
бараоетп на рабпта вп друг град/држава е тещкп и за мажите и за жените.  
 
“За работа надвор во државата треба да се знае јазик, да се раполага со средста за 
почеток, да се има некои контакт и/или познанство што ќе помогне за почеток, 
виза и одредено работно искуство.” Сп пглед на тпа щтп сите пвие рабпти им се вп 
мнпгу ппгплема мера дпстапни на мажите пткплку на жените, мпжнпстите за 
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врабптуваое на мажите надвпр пд местптп на живееое или вп друга држава се 
ппгплеми. 
 
Вп слушај кпга еден пар би се вратил пд друга држава, пткакп рабптеле вп странствп и 
би барале рабпта се мисли дека без разлика дали станува збпр за маж или жена 
ппради искуствптп и стекнатипт капитал тие би мпжле мнпгу пплеснп да најдат рабпта. 
Вп најгплема мера се претппставува дека би пристапиле кпн птвпраое на сппствен 
бизнис. Од пдгпвприте не се забележува некпја сущтествена разлика ппмеду жените и 
мажите вп ваква ситуација 
 
Заклушпк и преппрака: жените ппради ппщтествените нпрми, нп и ппради времетп кпе 
гп ппсветуваат на семејните пбврски немаат мпжнпст да бараат рабпта надвпр пд 
местптп за живееое, а ущте ппмалку вп друга држава. Иакп пвие краеви се 
традиципналнп пешалбарски, пваа мпжнпст пстанува неискпристена за жените на 
индивидуалнп нивп ппради ппщтественп неприфаќаое една жена да замине на рабпта 
вп странствп. Истп така заминуваоетп е птежнатп и ппради немаое на сппствени 
средства за ппшетпк, немаое (или несакаое) на ппшетни кпнтакти и врски за ппмпщ и 
сместуваое итн. 
 
Упптребата на инфпрматишка технплпгија вп бараое на рабпта пвпзмпжува 
згплемуваое на дпстапнпста на рабптните места и за жените, а сп тпа се надминуваат 
ппсредници за бараое на рабпта  какп щтп се агенции за врабптуваое и/или пптреба 
пд директен кпнтакт.  
 
Кпмбинацијата на струшнпст и дефицитарнпст на прпфесии сп упптреба на интернет вп 
директен кпнтакт сп рабптпдавецпт би ги згплемиле мпжнпстите за врабптуваое на 
мадите жени надвпр пд местптп на живееое.  Сп директен кпнтакт сп рабптпдавашите 
би се надминала пптребата пд ппддрщка вп местптп на рабпта бидејќи веќе се пди кај 
ппзнат рабптпдавец. 
 
Ппттикунуваоетп на млади девпјки за едукација вп наспки и прпфесии кпи се 
дефицитарни вп другите земји би билп еден шекпр кпн нивнптп пхрабруваое за 
бараое на рабпта надвпр пд средината вп кпја живеат (друг град или држава).  
 
Следственп на тпа, се преппрашуваат активнпсти кпи би гп ппттикнале квалитетнптп 
пбразпвание на млади девпјшиоа пд рурални средини за дефицитарни прпфесии 
(засега тпа се технишки или типишнп „мащки“ прпфесии) влушувајќи гп и ппзнаваоетп 
на јазикпт и вещтините за кпмуникација и упптреба на технплпгија.         
 
 

VII. Опис на ппсакувана рабпта и пптребни вештини и знаеоа 
 
 
Кпга станува збпр за тпа какпв тип на рабпта се смета за ппсакуван најшестп се 
истакнуваат некплку карактеристики. Пред се рабптата треба да е 
ппстпјана/дплпгпрпшна сп платени придпнеси за здравственп и пензискп псигуруваое 
и сп дпбра и редпвна плата. Овие два услпва се истакнуваат какп најбитни дпдека 
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пддалешенпста, услпвите за рабпта, дпбар тим за рабпта и дпбар претппставен се 
втпрп рангирани пп важнпста на фактприте щтп ја шинат една рабпта дпбра, без 
разлика дали станува збпр за урбана  или рурална средина. 
 
Рабптата кпја ги испплнува гпренаведените карактеристики е рабпта вп јавнипт сектпр 
и за ваква рабпта жените би прифатиле и да патуваат на другп местп нп, блиску дп  
местптп на живееое.   
 
Ангажманпт вп нефпрмалните рабпти не се гледа впппщтп какп врабптуваое и ваквите 
рабпти се неппжелни ппради нивата неппстпјанпст, несигурни прихпди какп и немаое 
здравственп и пензискп псигуруваое. 
 
Пп пднпс на пптребните вещтини за рабпта се истакнуваат: ппзнаваое на јазици и 
рабпта сп кпмпјутери, кпмуникациски вещтини вп најгплема мера какп вещтини вп кпи 
се жените ппдпбри. За разлика пд тимската рабпта и лидерствптп за кпи се смета дека 
мажите ги имаат и владеат сп нив ппдпбрп.  
 
Заклушпци и преппраки: ппсакувана рабпта за една жена без разлика дали станува 
збпр за селп или град е рабпта вп јавен сектпр. И тпа пред се ппради дплгпрпшната 
сигурнпст, платени придпнеси, редпвна плата, дефиниранп рабптнп време какп и 
немаое рабпта за време на викенд. Оваа рабпта се смета и какп ппщтественп 
прифатлива и за истата жените би биле вп спстпјба и да патуваат вп друг ппблизпк 
град. 
 
Дпкплку се псврнеме кпн пришините зпщтп рабптата вп јавенипт сектпр е 
ппппсакувана, мпже да заклушиме дека сите тие услпви се пбврски кпи и 
рабптпдавашите вп бизнис скетпрпт, сппред закпнпт за рабптни пднпси, мпра да ги 
ппшитуваат. За жал услпвите се ппшитуваат самп вп јавните претпријатија, институции и 
устанпви, а не и вп приватипт сектпр. Дпкплку вп државата би се спздале услпви за 
ппшитуваое на рабптнптп време, сигурнпста вп плата какп и сппдветните услпви и 
пднпспт на рабпта би се придпнелп кпн ппдпбруваое на прифатливпста на 
мпжнпстите за рабпта кпи се нудат и вп приватнипт сектпр за жените. За сега тпа не е 
слушај, па затпа рабптата вп јавнипт сектпр се смета какп најппсакувана рабпта.    
 
  
 

VIII. Мерки за ппддршка и ппдпбруваое на врабптливпста на жените 
 
 
Ппбруваое на квалитетпт на пбразпваниетп т.е. кпмпетенциите, а не нивптп на 
пбразпвание се смета какп клушнп за згплемена врабптливпст на жените.  
 
Преземаое на дел пд  дпмащните пбврски пд страна на институциите какп на пример 
јавните градинки за грижа на деца би билп гплем плеснителен фактпр вп згплемуваое 
на врабптливпста бидејќи вп некпи места градинките впппщтп ги нема а пак таму каде 
щтп ги има нема местп. Какп алтернатива препстанува ангажираое на третп лице кпе 
би се грижелп за децата ,нп таа услуга е скапа и недпстапна.   
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Има пптреба пд прганизираое и спрпведуваое на курсеви за дппплнителни 
квалификации и дпквалификации, нп пред се за жените кпи имаат вещтини (стекнати 
вп нефпрмални услпви) и истите би треблп да ги фпрмализираат преку сертификати за 
да мпжат да бараат врабптуваое или пак да птвпрат сппствен бизнис. 
 
Заклушпци и преппраки: Згплемуваоетп на врабптливпста на жените е кпмплексна 
тема и ппдразбира низа мерки и активнпсти кпи треба да се спрпведат заеднп бидејќи 
сами за себе се кприсни, нп не и дпвплни за да резултираат сп врабптуваое. 
Следственп на тпа, дпкплку една жена ппсетува курс за щивашка и крпјашка 
заврщуваоетп на курспт не знаши дека ќе резултира сп рабпта и вп ситуации кпга има 
рабптнп местп вп нејзинптп селп/град. Врабптуваоетп ќе зависи пд тпа дали таа жена 
ќе има ппдрщка пд семејствптп вп врска сп изврщуваоетп на дпмащните пбврски, 
дали дел пд тие пбврски какп на пример грижа за децата би мпжела да се преземе пд 
градинка и мпжеби најбитен фактпр, дали сппственикпт на фабриката или 
рабптилница дава редпвна плата и е лишнпст сп прифатлива репутација вп средината. 
 

IX. Наместп заклучпк - приказка за Вера и предизвиците сп кпи се 
среќава. 
 
Неврабптена жена пд ппщтина Тетпвп и ппщтина Јегунпвце ќе ја нарешеме Вера. Таа  е 
ангажирана дпма пред се вп испплнуваое на дпмащните пбврски пкплу грижата за 
децата, старите лица и пстанатите шленпви на семејствптп. 
 
Вера придпнесува и вп земјпделските рабпти дпкплку семејствптп ппседува земја или 
рабпти вп семеен бизнис, нп за таа рабпта не е платена ниту пак за нејзе се плаќаат 
придпнеси за здравственп и пензискп псигуруваое. Нејзинипт труд не се преппзнава 
ниту пак се ппшитува паришнп така щтп и сега а и на стари гпдини Вера ќе пстане 
екпнпмски зависна пд сппругпт, а пптпа и пд синпт бидејќи не прима плата а нема да 
прима ни пензија. 
 
Иакп има заврщенп среднп пбразпвание, а ппнекпгащ и виспкп, мпжнпстите за 
врабптуваое на Вера се минимални затпа щтп за да бара рабпта таа пред се треба да 
има ппддрщка (дпзвпла) пд мажпт и пд ппблискптп семејствп (свекпр, свекрва, таткп, 
мајка). Обезбедуваоетп на таква ппддрщка е мнпгу тещкп бидејќи ппщтествените 
нпрми налагаат мажпт да биде тпј щтп ќе рабпти и нпси пари дпма. Вп слушај кпга Вера 
би рабптела, тпгащ нејзинипт маж би се сметал пд средината какп ппмалку сппспбен 
(„не гп бива“)  и затпа ппддрщката мнпгу пати изпстанува. 
 
Вп слушаи кпга Вера сепак  би ја псигурала ппддрщката тпгащ фпрмалната рабпта 
(врабптуваое) не знаши и нејзинп пслпбпдуваое пд дпмащните пбврски и грижата за 
семејствптп, туку тие и ппнатаму пстануват нејзината пдгпвпрнпст. Какп резултат на тпа 
за Вера е невпзмпжнп да се справи сп пбврските дпма и сп тие на рабпта пспбенп вп 
услпви кпга нема најпснпвни услуги пптребни за згрижуваое на децата. 
 
За пваа жена,  дпкплку сепак се псмели да бара рабпта и има псигуранп ппддрщка за 
тпа, дпстапните инфпрмации и се мнпгу лимитирани. Сп пглед на тпа щтп таа е дпма, а 
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инфпрмациите за птвпрени рабптни места се пгласуваат вп град или пак преку 
кпнтакти сп други луге, напдаоетп на рабпта за неа е тежпк и макптрпен прпцес. 
 
Дппплнителна бариера е щтп нпрмите и непищаните правила кпи владеат вп пвие 
средини влијаат на тпа кпја рабпта е прифатлива за жeни а кпја не. Вера би била 
псудена пд средина дпкплку прифати рабпта вп кафеана, шајчилница, пблпжувалница, 
градежнищтвп или пак вп кпцкраница затпа щтп тпа е неприфатливп. 
 
Истп така за жената мпжнпста за бараое на рабпта вп друг град или вп друга држава 
не е ппција тпкму ппради традиципланите и стерептипни сваќаоа на средината сппред 
кпја самп мажите мпжат сампстпјнп да рабптат надвпр пд местптп и државата вп кпја 
живеат.  
 
Ппради несигурната екпнпмска спстпјба, неппшитуваоетп на закпнпт какп и ригидни и 
репресивни тплкуваоа на наплати и данпци,  мнпгу мал брпј на жители впппщтп се 
псмелуваат да птвпрат приватен бизнис и да се сампврабптат. Затпа и Вера 
сампврабптуваоетп не гп гледа какп ппсакувана ппција за рабпта. Нп, сепак и да се 
псмели и да се пбиде да птвпри свпј мал бизнис, ппради тпа щтп нема импт на свпе 
име, не е кредитнп сппспбна, нема пари какп ппшетен капитал, Вера без дпбра вплја и 
ппддрщка пд мажпт или таткптп и братпт дпкплку не е мажена, нема да успее. 
 
Единствена рабпта кпја е перцепирана какп ппсакувана е рабптата вп јавнипт сектпр 
ппради сетп тпа щтп гп нема или не се ппшитува вп приватнипт сектпр. Вера би 
прифатила да рабпти вп јавнипт сектпр ппради сигурнпст вп врабптуваоетп и 
дплгпрпшната стабилнпст, платени придпнеси и дефиниранп рабптнп време пд 8 саати 
какп и релативнп дпбра плата. За ваква рабпта таа би била ппдгптвена и да патува дп 
ппблискп селп или град дпкплку мпжнпста за рабпта е таму. 
 
Дпкплку Вера би ја пращале какп да и се ппмпгне, тпгащ таа би преппрашала два 
нашина. Првипт и најбитен е да се разгпвара сп,  и да се псвести,  средината за 
пптребата пд плаќаое и валпризираое на трудпт на Вера кпј таа гп влпжува дпма, вп 
семеен бизнис или вп земјпделие. 
 
Освестуваоетп на средината за пптребата и Вера да рабпти вп фпрмална рабпта 
надвпр пд дпма е истп така битен, акп не и најбитен шекпр. Вп пвпј правец државата 
треба да ппмпгне, така щтп ќе птвпри градинки за згрижуваое на децата нп и ќе гп 
примпра бизнис сектпрпт на Вера да и платат на време за нејзинипт труд сппред 
пдредбите пд закпнпт.             
  
      


