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Локалната Акциона Група АГРО ЛИДЕР  Ве поканува на Конференција 
“Со еднакви можности до одржливи заедници” 

по повод одбележување на 
15ти Октомври - Меѓународниот ден на жената од 

руралната средина.

Постигнувањето на целосна рамноправност на руралната жена 
во општеството преку обезбедување на социјален развој, 
економска самостојност, поддршка за женско лидерство и 
развој на заедницата преку потенцијалот и перспективата на 
руралната жена е неопходност на глобално ниво. 
Време е да го поддржиме движењето за зајакнување на жената 
од руралната средина и да ги охрабриме државните и локалните 
лидери, политичките движења, економските и академските 
заедници и граѓанските активисти да преземат иницијативи за 
поддршка на жените од руралните средини и исполнување на 
целите за одржлив развој.

Придружете ни се, за заедно да го поддржиме 
движењето за социјален и економски развој на 

руралните жени и нивните заедници.

Датум: 15ти Октомври со почеток во 10 и 30 часот
Место:  Хотел Салида, Прилеп

Линк за пристапување кон настанот:  
https://us02web.zoom.us/j/82001815039?pwd=bWdpdlM4ZmIrR3dLNlF-
WUVN2dUhiZz09 



Агенда 

10:30-10:45 Воведно обраќање- Марина Тошеска (ЛАГ АГРО 
ЛИДЕР)

10:45-11:00 Поздравен говор - Данче Даниловска-Бајдевска, 
програмска директорка, програма Владеење на правото и 
добро управување.

11:00 - 11:30 Руралната жена и патот до Агенда 2030 - 
Г-н Харалд Фугер - Аташе на Министерството за труд, 
социјални работи, здравство и заштита на потрошувачи на 
Република Австрија во РСМакедонија

11:30 -11:45 Права и еднаквост на Руралната жена - Доц. Ивона 
Шушак -  Правен Факултет, Св.Климент Охридски - Битола  

11:45 - 12:00 Економско јакнење на руралната жена - основа за 
градење на одржливи заедници - Проф. Благица Сековска - 
Проф.по рурална економија, УКИМ-Скопје 

12:00-12:15 Руралната жена во медиумите - Снежана 
Каратошеска (новинар) 

13:15-12:30 Програми и мерки за поддршка на жените од 
руралните средини - Претставник од МЗШВ  

12:30-12:45 Отворање на можности за жените - земјоделки - 
Борче Петковски, заменик директор на АПРЗ

12:45-13:20 Презентација на domasno.mk -он лајн платформа 
за е-продажба на земјоделски производи и нивни преработки  
и промоција на рурален туризам 

13:20-13:30 Затворање на настанот

13:30 Ручек




