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 Одржана првата обука за 
граѓанските организации 

Центар за климатски промени на 
29-30 ноември 2016 година во 
хотел Гардениа, Велес одржа 
дводневна обука за прет-
ставниците од граѓанскиот сектор 
со цел „Подигнување на јавната 
свест на граѓанските организации 
за потребата од нивно активно 
вклучување во процесот на 
донесување на одлуки од областа 
на животната средина“. 

 

На обуката учествуваа околу 20 
претставници на ГО во Маке-
донија кои се занимаваат со 
заштита и унапредување на 
животната средина. 

 

Во текот на обуката беа пре-
зентирани информации од обла-
ста на законодавството за учество 
на јавноста, позитивни примери 
за активности на ГО и беа изне-
сени ставови и мислења за уло-
гата на ГО во процесот на 
донесување на одлуки.  

 
Исто така беше организирана 
работа во групи при што ГО 
подготвија и презентираа кон-
кретни иницијативи/кампањи за 
вклучување на јавноста со цел 

решавање на одредени проблеми 
во областа на отпадот, воздухот и 
заштита на природата. 

Во декември се одржа 
втората обука наменета за 
единиците на локалната 

самоуправа (ЕЛС) 

Во периодот од 20-21 декември во 
Велес, беше спрoведена втората 
дводневна обука наменета за ЕЛС. 
Целта на обуката беше да се 
зајакнат капацитетите и свеста на 
ЕЛС за потребата од активно 
вклучување на граѓанскиот сектор 
во процесот на донесувањето на 
одлуки поврзани со животната 
средина. На обуката учествуваа 20 
претставници од ЕЛС кои се 
вработени во секторите за живо-
тна средина во нивните општини. 

 

Покрај законската регулатива на 
учесниците на обуката, им беа 
презентирани најразлични мо-
дели за учество на јавноста во 
донесување на одлуки од областа 
на животната средина, примери за 
вклучување на јавноста - зошто е 
важна јавноста, принципи на 
добро управување со животната 
средина на локално ниво и 
можни извори на финансирање 
на кампањи за подигнување на 
јавна свест.  

 

 

Во текот на дводневната обука 
ЕЛС имаа две работни групи, при 
што дадоа нивни предлози за 
поголема комуникација и вклу-
ченост со граѓанскиот сектор и 
изработија конкретни кампањи за 
намалување на загадувањето на 
воздухот, водата и биодиверзи-
тетот. 

Следни активности 

Во наредниот период Центар за 
климатски промени ќе објави 
јавен повик за избор на пет пилот 
општини за кои ќе се  изработат 
акциски планови за вклучување на 
јавноста во процесот на 
донесување на одлуки од областа 
на животната средина. Воедно ќе 
започне и со подготовки за 
формирање на неформални 
мрежи кои треба да се формираат 
во петте пилот општини. 

Проектот е поддржан од: 

 

и се спроведува од страна на: 

 

web: www.ckp.org.mk 

e-mail:centarzaklimatskipromeni@yahoo.com 

Повеќе информации за проектот 

можете да најдете овде. 

Содржината на овој информатор е 
единствена одговорност на ЗГ „Центар за 
климатски промени“ Гевгелија и на ниту 
еден начин не може да се смета дека ги 
одразува гледиштата на Цивика 
мобилитас, Швајцарската агенција за 
развој и соработка (SDC) или 
организациите што ја спроведуваат. 
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