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Финансиска помош на проекти во рамки на проектот:
„Градење на капацитетите на граѓанските организации за животна средина за зголемување на
демократските процеси во Македонија„
Спроведуван од Здружение за одржлив развој - Милиеуконтакт Македонија и Здружение на инженери за
животна средина – Развојна Програма
Референтен број на проектот: Europe Aid/155322/DD/ACT/MK

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ
Име на проектот: ИМАМ ПРАВО ДА ЗНАМ!!!
Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SG; 03-30/2-9
Вкупен буџет на проектот: 637.000,00 МКД; 10.356,03 EUR
Финансиско учество на Милиеуконтакт Македонија: 615.000,00 МКД; 9.998,37 EUR
Финансиско учество на Унија на Еколози – Натура: 22.000,00 МКД; 357,66 EUR
Целни групи: Граѓанските организации од регионот кои работат на полето на заштита на
животна средина и пристап до информации; Локалните самоуправи од регионот (Струга,
Охрид, Дебар, Маврово, Вевчани и Дебарца)
Име на организацијата лидер на проектот: Унија на Еколози – Натура
Унијата на Еколози – Натура е невладина организација формирана во 1995 година и до
денес има спроведено голем број на проекти во областа на заштита на животната
средина, заштита на биодиверзитетот и развој на еколошкиот туризам, со посебен акцент
на едукација на младите за животната средина и подигнување на јавната свест за поимите
еколошка рамнотежа и одржлив развој.
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1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Главна цел на проектот е да се зголеми учеството на јавноста во заштита на животната
средина во Република Северна Македонија преку подобрување на протокот на
информации за животна средина во јавноста и зголемување на активното учество во
процесите на донесување одлуки за теми од животната средина.
Специфична цел 1: Зголемување на протокот на информации за животна средина во
Југозападниот регион во Република Северна Македонија преку воспоставување на
услугата зелен телефон.
Специфична цел 2: Зајакнување на граѓанските организации во животната средина преку
зголемување на нивните капацитети за управување со информации за животна средина и
зголемување на активното учество во процесите на донесување одлуки за теми од
животната средина.

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ
Активност 1.1. Анализа на моменталната ситуација и идентификување на клучните играчи
за животна средина во регионот
Активност 1.2. Надградување на веќе постоечкиот Зелен телефон во Струга
Активност 1.3. Промовирање на Зелениот телефон
Активност 2.1. Развивање на план за обука и тренинг
Активност 2.2. Реализирање на 3 дневен тренинг за ГО вклучени во проектот
Активност 2.3. Реализирање на 3 дневен настан за регионално вмрежување за размена
на информации и практики

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
Проектот е со времетраење од 5 месеци. 15.06.2020-15.11.2020

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Берат Села, Проектен координатор
Моб: +389 70 551 572
berat_70@hotmail.com; ue_natyra@yahoo.com
Унија на Еколози Натура,
Ул. Караорман 11, 6330 Струга

