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ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ УЧЕСТВУВАШЕ НА ТРЕТАТА 

СРЕДБА ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ НА ГРАНТИСТИТЕ НА ЦИВИКА 

МОБИЛИТАС 

Центар за климатски промени беше дел од третата средба за вмрежување на грантисти 

организирана од страна на Цивика Мобилитас. Средбата се одржа на 24 и 25 октомври 

во хотел Метропол, Охрид. На вмрежувањето учествуваа 186 претставници на граѓански 

организации кои се подржани од програмата на Цивика Мобилитас. Главен фокус на 

оваа средба за вмрежување беше препознавање на промените што ги прават 

организациите и нивното визуелизирање, односно начинот на кој тие промени се 

комуницираат со граѓаните без разлика дали се целни групи или општа јавност. Сајмон 

Форестер, меѓународен експерт на програмата од Велика Британија и Мајк Зијдердуин, 

директор на МДФ (Раководење со развојни фондации) од Холандија ги поттикнаа 

учесниците да размислуваат за промените што ги предизвикуваат преку спроведувањето 

на нивните активности. Преку работа во групи, се даде можност да се идентификуваат 

клучните промени кои настанале благодарение на овие активности како и можност да 

седемистифицираат чекорите кои се потребни да се направи таа промена.  

  

Работна група – ефективна локалкна самоуправа 

ПРОЕКТ 
"Зголемено вклучување на граѓанското 

општество во процесот на донесување 

одлуки од областа на животна средина" 

http://ckp.org.mk/mk/project-08.html
http://ckp.org.mk/mk/project-08.html
http://ckp.org.mk/mk/project-08.html
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ВО НОЕМВРИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ЗАЕДНИЧКАТА АКЦИЈА СО 

ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Во текот на месец ноември ќе се реазлира заедничка акција со општина Струмица, за 

маркирање на планинарска патека. Патеката е кружна и започнува од Струмица,  води 

кон Цареви Кули, потоа кон манастариот Св. Илија и на крај повторно кон Струмица. 

Целта на оваа акција е да се зголеми свеста за животната средина кај граѓаните, односно 

да се доближи природата и потребата за нејзина поголема грижа. Со оваа акција 

граѓаните на Општина Струмица ќе имаат можност директно да се вклучат во 

маркирањето и воспоставувањето на новата патека над градот која ќе им користи на 

граѓаните за рекреација и можност за подолг престој во природа. Изборот на патеката и 

маркирањето ќе биде направено од страна на Федерација на планински спортови на 

Македонија. Во акцијата ќе учествуваат и учениците од ООУ „Сандо Масев“ од Струмица. 

За учесниците се предвидени промотивни материјали кои ќе бидат изработени за 

потребите на акцијата Вклучи се! За здрава животна средина! Акцијата е дел од акцискиот 

план за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесување одлуки во областа 

на животната средина.  

    

Поглед кон Цареви Кули и кон градот Струмица 

НА КРАЈОТ НА НОЕМВРИ ЌЕ СЕ ОДРЖИ СРЕДБА ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ 

ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕДИНИЦИТЕ НА 

ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

На 28 и 29 ноември 2017 година во хотел Романтик, Велес ќе се одржи дводневна средба 

за вмрежување. На средбата ќе присуствуваат членовите на неформалната мрежа, која 

е составена од шест општински неформални мрежи. Општините кои се вклучени во 

неформалната мрежа се: Македонски Брод, Македонска Каменица, Аеродром, Ресен, 

Карпош и Струмица. Целта на формирањето на неформалната мрежа е да го следи 

процесот и напредокот на вклучување на јавноста како и да игра улога на супервизор и 

коректор во начинот и степенот на вклучување на јавноста за прашања од областа на 

животна средина во општината. 
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На средбата ќе бидат претставени тригодишните акциски планови за зголемено 

вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на 

животна средина. Вкупно се изработени шест акциски планови, по еден за секоја од 

наведените општини. Воедно ќе биде презентиран и деловодникот за работа на 

неформалната мрежа и начинот на комуникација на самата мрежа. 

ПРИМЕРИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ 

Здруженито на граѓани Еко-свест од Скопје, во рамките на проектот City Tree поставија две 

City Tree инсталации, една во Скопје и една во Тетово. Намената на овие дрва е да ја 

подигнат свеста на јавноста за сериозниот проблем со аерозагадување и потребата од 

зеленило во градот.  

 

Кафебарот Форплеј имаат одлична иницијатива за зголемена употреба на велосипедот. 

Тие за секој посетител на нивниот кафебар со велосипед одобруваат 15% попуст на 

целата сметка. 

 

 

  

 

 

 

Спроведувач на проектот: 

Центар за климатски промени – Гевгелија  

Ул. Гоце Делчев бр. 74, Гевгелија 

Тел. +389 2 5208 330 

Е-mail: centarzaklimatskipromeni@yahoo.com 

www.ckp.org.mk 
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