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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: Преку Архус и Мастрихт до Еколошка Транспарентна Информација
Референтен број на проектот: IPA/2017/393-188/SG-ПАМЕТИ; 03-30/2-7
Вкупен буџет на проектот: 760.374,31 МКД; 12.363,81 EUR
Финансиско учество на Милиеуконтакт Македонија: 760.374,31 МКД; 12.363,81 EUR
Целни групи: службениците на јавната администрација на локално ниво (од секторите за
животна средина), Граѓански организации и Заедниците на станари од општините
Аеродром, Кисела Вода и Шуто Оризари.
Име на организацијата лидер на проектот:
Здружение за значење на еколошкото образование во осовременување на образовниот
процес – ЗЕОООП, овозможува едукација и проучување за важноста на образованието
за животната средина во модернизација на образовниот процес, од гледна точка на
социјалната екологија како посебна социологија која го проучува специфичен однос
помеѓу човекот и неговата околина. Во контекст на ваквиот пристап за социјална екологија
треба да се оди на концепција за нагласување на образованието за животната средина и
да ја нагласува важноста за развој на еколошката култура. Особено, укажува на
поврзаноста на глобализација, меѓународната ориентација и еколошка едукација во
формирањето на еколошката култура во решавањето на еколошките проблеми.
Име на организацијата партнер на проектот: Балканска водна мрежа
Балканска водна мрежа е регионална мрежа на граѓански организации кои спроведуваат
проекти во 4 земји и се залагаат за универзален, достапен и одржлив пристап до WASH
како клучно јавно јавно здравје во рамките на меѓународниот развој и во фокусот на цел
на одржлив развој 6. Пристапот до WASH вклучува безбеднa вода, соодветно санитарно
и хигиенско образование и решавањеto на овие проблеми може да ги намали болестите
и смртта, а исто така да ја намали сиромаштијата и да го подобри социо-економскиот
развој.
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1. ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Општа цел на проектот е целосна имплементација на трите столба од Архуската
Конвенција на локално ниво.
Специфична цел 1: Проширување на знаењата и стекнување на нови вештини за
Архуската Конвенција и Препораките од Мастрихт за учество на јавноста во
донесувањето на одлуки, на вработените во јавната администрација (секторите за
животна средина), граѓаните, и претставници на локалните ГО.
Специфична цел 2: Претставници на локалните граѓански организации и заедници на
станари да се здобијат со вештини за мониторинг на пристапот, разбирањето и
критичката перцепција на јавната администрација во однос на имплементација на
Архуската Конвенција и Препораките од Мастрихт.

2. АКТИВНОСТИ НА ПРОЕКТОТ
Активност 1: Анализа постоечките документи за познавањето на вработените во секторите
за животна средина во однос на имплементација на Архуската Конвенција и нејзината
отчетност во однос на прашањата поврзани со заштитата на животната средина во
таргетираните општини.
Активност 2: Компилација на Препораките од Мастрихт за учество на јавноста во
донесувањето на одлуки и препораки за успешно имплементирање.
Активност 3: Печатење на Компилација на Препораките од Мастрихт за учество на
јавноста во донесувањето на одлуки и препораки за успешно имплементирање како
прирачник за работа.
Активност 4: Три еднодневни тренинзи за Архуската Конвенција и Препораките од
Мастрихт за учество на јавноста во донесувањето на одлуки за вработените од секторите
за животна средина.
Активност 5: Три еднодневни тренинзи за локалните ГО и претставниците на Заедниците
на станари од таргетираните општини за Архуската Конвенција, препознавање на случаи
(не)почитување на Архуската Конвенција и алатки за следење на транспарентноста.
Активност 6: Мониторинг на имплементација на Архуската Конвенција во таргетираните
општини.

3. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
Проектот е со времетрање од шест месеци, со почеток на 15 јуни до 15 декември 2020.

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Координатор - Александар Петровски
Тел: 070 960 530
Mail aco5rovski@yahoo.com

