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 Партнери: 

  
 
 
 
 

 
Програма 

 

По петти пат, здружението за заштита на работничките права Гласен Текстилец  од  Штип  

го организира настанот Текстилијада што ќе се одржи во Штип во периодот од 07  до 09 октомври 

2021 година. 

Во текот на изминатите четири изданија, најголемиот настан од ваков вид во регионот, ја 

постигнува својата мисија да ги поттикне младите, работниците и работничките да се вклучат во 

процесите на одлучување. Преку настаните кои се од социјален и уметнички карактер да прикаже 

на јавноста за потребата од поддршка за подобрување на правата на работниците и работничките. 

Мотото на настанот за оваа година е „Известувањето и улогите во борбата за работнички 

права“. Овогодинешната Текстилијада има за цел да ја отвори темата за почитувањето на 

работничките права и стандардот на текстилните работници и работнички. Затоа, оваа година 

повеќе ќе се осврнеме кон улогата на локалните и национални медиуми, како и странските модни 

брендови за кои нашите текстилни работници и работнички ги шијат модните парчиња. Преку 

дијалог, како и секоја година со носителите на одлуки, институциите, медиумите, брендовите, 

работниците и работничките, да ги приоретизираме проблемите и заеднички да оствариме 

позитивни резултати. Ова е особено важно за економијата и стандардот на граѓаните односно, 

благосостојбата на вработените од приватниот сектор бидејќи од нив зависи иднината и 

економијата на една држава. 

Нашата улога како носители на законски регулативи, имплементатори, брендови, медиуми 

и здруженија е важна за унапредувањето на правата и стандардот на огромна група на граѓани. 

Петтото издание на Текстилијада е поддржано од: Олоф Палме Интернационален Центар, 

Фондација Kvinna till Kvinna и Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида). 
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Текстил-и-јад-а 5 
„Известувањето и улогите во борбата 

за работнички права“ 
Четврток 07.10.2021 

 
 

 

12:00 - 
14:00 

 
 Преднастан – дебата: 

„Социјално и економско 
зајакнување на жените 

работнички преку 
кооперативи и 

социјални 
претпријатија“. 

  Модератор: Виктор Митевски. 
 

Учесници: 

✓ Соња Стојадиновиќ, авторка 
на анализата; 

✓ Коста Петров - Фонд за иновации и технолошки 
развој; 

✓ Данела Арсовска - Сојуз на стопански комори; 
✓ Сократ Манчев – Тераписка заедница Покров - 

Струмица; 
✓ Кристина Ампева - Гласен Текстилец. 
 

Настанот е финансиран од Шведската агенција за 
меѓународен развој и соработка (Сида) и Фондацијата 

Kvinna till Kvinna. 

 
 

 
 

Канал 77 

 

 
17:00 - 
18:30 

 

 
Литературен конкурс 

„За работничките“. 

 

Експерти: 
✓ Ванѓе Манева. 

 

Учесници: 
Основни и средни училишта од Општина 
Штип. 
 

Поддржано од Олоф Палме Интернационален Центар, во    

соработка со НУ – У Библиотека „Гоце Делчев“ - 
Штип.  

 
 

 
 

Градска 

Библиотека 

Гоце Делчев 

 

19:00 - 
21:00 

 

Ретроспектива издание 
на биографија 

„5 години Текстилијада“. 

 
 Гласен Текстилец и Културно Уметничкиот Центар   
„Текстил“. 

 

Поддржано од Олоф Палме Интернационален  Центар. 

 
 
 
 
 

Гласен Текстилец 
 

https://www.google.com/search?tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A1&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI1r7lhcegNQzjTFhqm4rIEfiBAGw%3A1631267146032&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2B77&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj65JbWj_TyAhVZgP0HHQsnA-kQtgN6BAgPEAM
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%A3-%D0%A3%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF-159746045294/
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%A3-%D0%A3%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%BF-159746045294/
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Петок 08.10.2021 

 
 

11:00 

 

Отварање на 
Текстилијада 

„Уметниците и борбата 
за работнички права“ 

 Почесна гостинка. 
 

Уметници: 
✓ Зоран Кардула; 
✓ Ѓорѓе Јовановиќ; 
✓ Горан Костовски; 
✓ Јана Јакимовска; 
✓ Немања Трајковиќ. 
 

Поддржано од Олоф Палме Интернационален 
Центар. 

 

 

 
Канал 77 

11:30- 
13:30 

Главен настан - 
дебата: 

„Новинарите и   
известувањето за 

работничките 
права“. 

Модератор:  Сашко Голов; 
 
Учесници:  
✓ Александар Чомовски-Трилинг 

продукција 
✓ Младен Чадиковски – ЗНМ; 
✓ Снежана Лупевска Созен - Телма ТВ; 
✓ Милка Смилевска - Ал Џезеира 

Балканс; 
✓ Љубиша Николовски - Слободен печат; 
✓ Столе Трпчевски – МТВ; 
✓ Драган Антоновски – МИА; 
✓ Арте ТВ – Германија. 

 
Поддржано од Олоф Палме Интернационален  

Центар. 

 

 

Канал 77 

 

14:00- 
16:00 

 

Дебата: 
„Улогата на брендовите 

и работничките 
организации во ковид 

криза“. 

Модератор: Валон Садики. 
 

Учесници: 
✓ Билјана Солаковска Михајловска - Фер 

Вер фондација; 
✓ Марко Кадлик - Нови Синдикат - 

Хрватска 
✓ Германски брендови (онлајн); 
✓ Ханделс - Шведска (онлајн); 
✓ КСС - Благоја Ралповски; 
✓ Кристина Ампева-Гласен Текстилец. 

Поддржано од Олоф Палме Интернационален 
Центар. 

Партнер: Фридрих Еберт Штифтунг – Скопје. 

 
 

 

Канал 77 

 

18:00 

 

Промоција на книга 
во Штип: „Хорор 
Приказни“ од 
Кристина Божурска. 

  Авторка: Кристина Божурска. 
Говорничка: Кристина Ампева, Гласен 
Текстилец. 

 

Поддржано од Олоф Палме Интернационален 
центар. 

 
 
 

Гласен Текстилец 

https://www.google.com/search?tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A1&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI1r7lhcegNQzjTFhqm4rIEfiBAGw%3A1631267146032&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2B77&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj65JbWj_TyAhVZgP0HHQsnA-kQtgN6BAgPEAM
https://www.google.com/search?tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A1&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI1r7lhcegNQzjTFhqm4rIEfiBAGw%3A1631267146032&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2B77&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj65JbWj_TyAhVZgP0HHQsnA-kQtgN6BAgPEAM
https://www.google.com/search?tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A1&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI1r7lhcegNQzjTFhqm4rIEfiBAGw%3A1631267146032&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2B77&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj65JbWj_TyAhVZgP0HHQsnA-kQtgN6BAgPEAM
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 Партнери: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Сабота 09.10.2021 

11:00 - 

13:00 

Трибина: 
„Институции во интерес 

на работниците“. 

Модераторка: Ивана Вучкова. 
 
Учесници: 

✓ Љупчо Николовски - Заменик на 
Претседателот на Владата за борба 
против корупцијата и криминал, 
одржлив развој и човечки ресурси; 

✓ Бојан Маричиќ - Министер за правда; 
✓ Јагода Шахпаска - Министерка за труд 

и социјална политика; 
✓ Јована Тренчевска - 

Директорка на Државен 
инспекторат за труд; 

✓ Сања Лукаревска - Директорка на 
управа за јавни приходи; 

✓ Кристина Ампева - Гласен Текстилец. 
 

Поддржано од Олоф Палме Интернационален 
Центар. 

 

 

 
Канал 77 

 

14:00 - 
15:00 

 

Промоција весник: 
„Текстилец“-  

4 издание. 

Волонтери и членови на Гласен 
Текстилец. 

 
Поддржано од Олоф Палме Интернационален  

Центар. 

 

 

  
    Штип 
 

18:00 - 

20:00 
Промоција/Изложба 

Стрип: 

„Супер Работничка“. 

Автори: 
✓ Гласен Текстилец; 
✓ Никола Костовски. 

 
Поддржано од Олоф Палме Интернационален 

Центар. 

 

 
Гласен Текстилец 

 

 

22:00 

 

Завршна забава 

 
Поддржано од Олоф Палме Интернационален Центар 

https://www.google.com/search?tbs=lf%3A1%2Clf_ui%3A1&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvI1r7lhcegNQzjTFhqm4rIEfiBAGw%3A1631267146032&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%2B77&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj65JbWj_TyAhVZgP0HHQsnA-kQtgN6BAgPEAM

