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Скратеници:
НВОи – Невладини организации
УНДП – Програма на обединетите нации за развој
МЖСПП – Министерство за животна средина и просторно планирање
ККЈ – Канцеларија за комуникација со јавност при МЖСПП
ГЕФ ПМГ – Глобален еколошки фонд – Програма за мали грантови
СЕП – Секретаријат за европски прашања при Влада на Република Македонија
МЗЦ – Македонски Зелен Центар, Здружение за лобирање, застапување
истражување на прашања од областа на животната средина
ЦЕЛОР – Центар за локален развој
ОРТ – Здружение за обука, информации и одржлив развој
IPА – Инструмент за претпристапна помош на Европската Унија
CARDS – Помош на заедниците за реконструкција, развој и стабилизација
SAPARD – Специјална претпристапна програма за земјоделство и рурален развој
ISPA – Инструмент за структурни политики за пред-пристап
ЕЛС – Единици на локалната самоуправа
ЕзЕ – “Екологија за Европа“ – Насловот на 6-та Министерска Конференција
ЕУ – Европска Унија
ООН – Организација на обединети нации
ЗГ – Здруженија на граѓани
ЗА – Зелена Агенда
ОBSЕ – Организација за безбедност и соработка во Европа
USAID – Агенција на обединетите нации за меѓународен развој
UNEP - Програма на обединетите нации за животна средина
UNECE – Економска Комисија за Европа на обединетите нации
WWF – Светски фонд за заштита на дивиот свет
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ВОВЕД
Овој документ претставува завршен извештај од шестата годишна средба на
здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животната средина и
одржлив развој на територија на Република Македонија. Голем дел од нив се членки
на меѓународни мрежи или организации. Нивното искуство и желба да се започне со
развојот на општествените процеси во насока на Европската интеграција на
Република Македонија придонесе за конкретни резултати и препораки од
работилниците кои се водеа.
ИСТОРИЈАТ
Првата годишна средба на еколошките организации беше иницирана и организирана
од страна на Milieukontakt во 2002 година, во хотел „Бистра“во Маврово, на тема
„Зајакнување на капацитетите на еколшките организации во Македонија”.
Втората годишна средба беше одржана исто така во Маврово, во 2003 година, каде
што претставници на еколошките невладини организации се состанаа да дискутираат
на тема: „НВО кампањи за управување со цврстот отпад“.
Третата годишна средба се одржа во хотел „Макпетрол“во Струга, во 2004 година и на
истата учествуваа 40 претставници од граѓанскиот сектор и медиумите. Тема на
средбата беше „Еколошките НВОи и локалните избори”, која што резултираше со
националната кампања „Гласај за Природата”.
Четвртата годишна средба се одржа во х. Гранит во Охрид од 4 – 6 ноември 2005
година а работилниците беа насочени кон „Одржливоста на македонското
еколошко движење”. На средбата присуствуваа 71 учесник, и тоа како
претставници на 29 здруженија на граѓани, 5 меѓународни организации со
канцеларии во Македонија, 4 медиумски куќи, единици на локалната самоуправа и
еден претставник на Секретаријатот за европски прашања при Владата на Република
Македонија.
Петатта годишна средба се одржа во Клуб на пратеници, во Скопје од 8 - 10 декември
2006 година. Темата на петтата годишна средба беше „Заштита на животната
средина во процесот на Евроинтеграциите“, која требаше да ги постави
основните правци за развој на еколошкото движење во Република Македонија во
склад со позитивните промени и развојот на општествените процеси во насока на
Европската интеграција на Република Македонија. На средбата присуствуваа 57
учесници, и тоа како претставници на 27 здруженија на граѓани, 3 меѓународни
организации со канцеларии во Македонија, 3 медиумски куќи, државниот секретар на
МЖСПП, еден претставник од ККЈ и Раководителот на Секторот за европска
интеграција при МЖСПП.

Ваквите средби досега се покажаа како доста корисни за здруженијата на
граѓани кои работат во полето на заштитата на животната средина, бидејки
тие претставуваат одлична можност за претставување и запознавање со
нивните активности, размена на информации и искуства, да дискутрираат на
теми кои се од заеднички интерес, развивање на соработка, градење на
партнерства итн. Како плод од таквите средби во изминативе шест години
произлегоа неколку заеднички иницијативи, активности и проекти кои беа
дискутирани токму на овие средби. Работната Група за позеленување на
локалните избори; Кампањата “Гласај за природата“; Македонскиот зелен
центар и најновата иницијатива за “Формирање на зелена лоби група во
Македонскиот Парламент“ се само едни од иницијативите и резултат на
годишните средби.
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6-TA ГОДИШНА СРЕДБА
Шестата годишна средба се одржа во х. Макпетрол, во Струга од 22-24 ноември 2007
година. Тема на средбата беше “Лобирање и застапување во областа на
животната средина и одржлив развој“. Целта на овогодинешната средба беше да
се одреди и да се дефинира дејствувањето на македонското еколошко движење во
периодот 2008 – 2010 година, да се соединат напорите и енергијата на национално
ниво со што би се зголемило влијанието и видливоста на еколошките организации во
процесот на евроинтеграцијата, придонесот кон заштитата на животната средина и
одржливиот развој. На оваа средба присуствуваа околу 70 учесници и тоа:
претставници на здруженијата на граѓани кои работат од областа на животната
средина и одржливиот развој, претставници од институции кои веќе долги години ја
поддржуваат реализацијата на овие средби (УНДП, ГЕФ ПМГ, Милиеуконтакт),
претставници од владини интитуции (МЖСПП и СЕП) и претставник од Делегација на
Европската комисија.
Во овие три дена се работеше на шест работилници, предложени од организаторот и
беа донесени препораки и заклучоци. Низ овој материјал читателот на завршниот
извештај ќе може да ги најде сублимирано сите резултати од работилниците,
дневниот ред на средбата, листата на учесници и дел од атмосферата пренесена
преку фотографии.

Учесниците на шестата средба имаа можност да присуствуваат на 6 работни
групи на следните тематските области:
¾ Пристап до ЕУ фондови;
¾ Заклучоци, препораки и насоки од 6-та Министерска Конференција
одржана во Белград;
¾ Климатски промени и одржлив развој;
¾ Зелена Агенда во Македонија;
¾ Можности и насоки за соработка со Парламентарната зелена лоби група;
¾ Финансирање на активностите на граѓанските организации;
Оваа средба беше во организација на Македонски зелен центар и Центарот
за локален развој од Скопје, со финансиска поддршка од Британската
Амбасада во Скопје, УНДП како долгогодишен поддржувач на овие средби и
ГЕФ Програмата за мали грантови. Како поддржувачи на овогодинешната
средба се исто така Министерство за животна средина и просторно
планирање, Секретаријатот за Европски прашања при Владата на Република
Македонија, Milieukontakt International и организациите кои се членки на
Македонскиот зелен центар (Биосфера, Еко.Нет, Еко-Свест, ИО Крсте Јон,
Коцка и Проактива).
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6-TA ГОДИШНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ
кои работат на полето на животна средина и одржлив развој

Лобирање и Застапување
ПРОГРАМА:
Четврток, 22 ноември 2007 година

15:00

Пристигнување и сместување на учесниците

15:30-16:00

Регистрација на учесниците и подигнување работни материјали

16:00-18:30

Пленарна сесија на 6-тата годишна средба
- претставување на учесниците,
- претставување на програмата на средбата,
- заклучоци од минатогодишната средба

19:00

Вечера

20:00

Факултативни активности за присутните (филм, саем, презентации, итн)
Петок, 23 ноември 2007 година

09:30

Свечено отварање на 6-тата годишна средба
-

10:00–13:30

Претставник од Министерство за животна средина и просторно
планирање,
Претставник од Секретаријат за Европски Прашања при Владата на
Република Македонија
Претставник од Британска Амбасада,
Претставник на ГЕФ Програмата,
Претставник на УНДП Програмата,
Претседател на Македонски зелен центар;

Работни групи
БР. 1
Пристап до ЕУ
Фондови

СЕП и МЗЦ

БР. 2

БР.3

Заклучоци и
препораки од 6-та
Министерска
конференција во
Белград 2007

Финансирање на
активностите на
граѓанските здруженија
(Средба на грантисти)

ОРТ

ГЕФ ПМГ и
Milieukontakt
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13:30-14:45
15:00-18:30

Ручек
БР. 4
Климатски
промени и
одржлив развој

БР.5
Можности и насоки
за соработка со
Парламентарната
зелена лоби група

МЗЦ

МЗЦ

18:30-19:00

Насоки за следниот ден

19:00-20:00

Вечера

БР. 3
Продолжение на
(Средба на грантисти)

ГЕФ ПМГ и
Milieukontakt

Подготовка на извештаи/презентации од работни групи
Сабота, 24 ноември 2007 година
09:00-09:30

Заклучоци и препораки од Работна група број 1

09:30-10:00

Заклучоци и препораки од Работна група број 2

10:00-10:30

Заклучоци и препораки од Работна група број 4

10:30-11:00

Заклучоци и препораки од Работна група број 5

10:00–11:30

Кафе Пауза

11:30-12:00

Заклучоци и препораки од работна група број 3

12:00-12:30

Главни заклучоци од 6-та годишна средба, мислења на учесниците
Оценување на средбата

12:30-13:00

Свечено затворање на 6-та годишна средба

13:00

Ручек
Заминување на учесниците
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Четврток, 22 ноември

Ретроспектива на минатогодишните средби и претставување на учесниците
Пленарната сесија на овогодинешната средба започна во попладневните часови во четврток на
22 ноември 2007 год. Воведничар на сесијата беше Жарко Конески од Мрежата на независни
консултанти–КОЦКА, од Скопје. Вовед во целата средба дадоа Методија Саздов, претседател на
Македонски Зелен Центар и Столе Георгиев, координатор на проект во МЗЦ. Нешат Аземоски од
Биосфера даде краток осврт на претходните годишни средби проследено со видео материјал.
Регистрацијата на учесниците се одвиваше пред почетокот на
средбата, од 15.00 – 16.00 часот на 22.11.2007.
Во материјалите кои ги добија учесниците после регистрацијата
можеа да најдат презентации и други потребни документи кои
беа потребни за работа на оваа средба.

Регистрација на учесниците
Претставниците на здруженијата на граѓани и институции исто така имаа можност својот
придонес да го дадат во различни работилници/сесиии по свој избор. Заклучоците и
препораките на целата средба кои произлегоа од работата на учесниците во различни работни
групи, се дадени на почетокот на извештајот.
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Петок, 23 ноември

Официјално отварање на 6-та Годишна средба на здруженија на граѓани

Официјалното отварање на 6-та Годишна средба беше во петок 23, ноември со почеток во 9
часот. Средбата ја отвори Г-дин Дејан Пановски, Државен Секретар на Министерството за
животна средина и просторно планирање. На официјалното отварање збор зема и Г-ѓа Снежана
Манчева, претставник од Секретаријатот за Европски Прашања при Владата на Р. Македонија.
Исто така на официјалното отварање беа присутни и претставниците: од УНДП, Г-дин
Димитрија Сековски и г-дин Златко Самарџиев од ГЕФ ПМГ, кои дадоа свое кратко излагање.
После кратка кафе пауза учесниците беа поделени во 3 претпладневни работни групи каде што
се работеше од 10.00 до 13.30 часот.
1. Пристап до ИПА (Инструмент за претпристапна помош) Фондови
2. Заклучоци, препораки и насоки од 6-та Министерска Конференција Белград

2007
3. Вовед во Зелена Агенда Македонија

После ручекот учесниците беа поделени и работеа во двете попладневни групи од 15.00 до
18.30 часот.
4. Климатските промени и одржливиот развој
5. Насоки за идна соработка со “Парламентарната зелена лоби група“

6. Финансирање на активностите на здруженијата на граѓани

Во рамките Специјалниот проект на ГЕФ ПМГ Македонија „Формирање на
Платформа за соработка помеѓу корисниците на грантови од ГЕФ ПМГ
Македонија: анализа на минати/сегашни резултати и препораки за идно
стратешко планирање на ГЕФ ПМГ Македонија“ се реализираше во рамките на
овогодинешната средба како работилница бр. 6 на оваа средба на која учествуваа
претставници на организации кои имаат добиено грантови од ГЕФ програмата и
работилницата се одвиваше во текот на целиот ден.
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РАБОТИЛНИЦА БР. 1
Пристап до ЕУ Фондови-IPA
(Инструмент за предпристапна помош)
Работилницата ја водеше:
Лице задолжено за презентирање на
заклучоците од работилницата:
Вовед:

Клучни зборови:
Кои се заклучоците:

Следни насоки:

Новиот инструмент за претпристапна помош дојде на сила на
1 Јануари 2007 година и ја обедини целата претпристапна
помош во еден единствен насочен инструмент. Регулативата
за основање IPA Програмата на Советот на ЕУ, беше усвоена
на 17 јули 2006 година, и со таа одлука се заменуваат досега
постоечките претпристапни финансиски инструменти како
PHARE, ISPA, SAPARD, инструментот за претпристапност на
Турција и финансиските инструменти за земјите од Западен
Балкан CARDS, кои беа воспоставени во периодот од 2000 2006. Новата IPA програма на ЕУ ги опфаќа земјите со
кандидатски статус за членство во ЕУ (моментално Хрватска,
Македонија и Турција) како и потенцијалните кандидати за
ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и
Косово (територија под административна управа на УНМИК
според Резулуцијата 1244 на ОН).
IPA, ЕУ фондови, механизми помош, финансии
Еколошките
здруженија
немаат
доволни
знаења
и
информации за надлежностите на IPA, како резултат на ова
неопходно е меѓусебна соработка и помош за прибирање
релевантни информации.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кои поединци или
институции би биле
вклучени во
спроведување на
активностите:
Која е клучната
реченица

Снежана Манчева - СЕП
Андријана Славковска - МЗЦ
Блаже Андонов - Екумена

•
•
•

Заеднички настап на еколошките здруженија
Вмрежување, размена на информации
Јакнење на капацитетите на НВО
Размена на искуства со други НВО и соработка со
локалната самоуправа
Почитување и правила на игра
Соработка и потреба од експерти
Транспарентност, коментари
Зајакнување
и
воспоставување
соработка
и
партнерство со бизнис секторот за реализирање на
проекти за рурален развој
Прекугранична соработка
Прекугранични
партнерства
помеѓу
еколошки
здруженија
Секретарјат за Европски Прашања
Министерство за животна средина
планирање
Министерство за локална самоуправа

и

просторно

Градење на партнерства помеѓу еколошките здруженија на
локално и национално ниво
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Листа на учесници на тематската работилница:
Ред.бр

Име

Презиме:

Организација:

e-mail

1.

Сашко

Тодоров

НВО Ековита Неготино

ekovita@hotmail.com

2.

Драган

Јанкоски

3.

Павлинка

Димитриева

Друштво за едукација
Академик Крушево
Македонска градина Пиперево

akademikkrusevo@gmail.com
draganjankoski@yahoo.com
makedonsakg@mt.net.mk

4.

Василка

Витанова

Роса Василево

rosa_vasilevo@yahoo.com

5.

Весна

Јанкова

ОРТ Скопје

6.

Македонка

Трајкова

ЕД Биос Радовиш

7.

Зора

Трајкова

Роса Василево

orts@mt.net.mk
vesnajankova@yahoo.com
slbios@yahoo.com
biosradovis@yahoo.com
rosa_vasilevo@yahoo.com

8.

Митко

Коцев

Македонска градина Пиперево

makedonsakg@mt.net.mk

9.

Лиридона

Беќири

Студентска унија Тетово

10.

Огнен

Ончевски

Зелена арка Скопје

11.

Блаже

Андонов

Екумена Василево

us@seeu.edu.mk
Liridona_str@hotmail.com
thegreenark@gmail.com
ognenoncevski@yahoo.com
ekumenavasilevo@yahoo.com

12.

Христијан

Ковачески

НВО Парумба МКД

13.

Миреме

Јусуфи

Еко-Протекшн Ресен

14.

Светлана

Петровска

15.

Катерина

Мавровска

Балкански центар за
соработка
НЕТОП ЗЗПКН Мариово

16.

Наталија

Ацеска

Жетва за знаење Прилеп

parumba_mkd@yahoo.com
kikokovaceski@yahoo.com
jusne@hotmail.com.com
useme80@hotmail.com
bcc@mol.com.mk
spetrovska@freemail.com.mk
netopmariovo@yahoo.com
zetva.na.znaenje@gmail.com
naceska@gmail.com

Работа во групи и презентација на заклучоци
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РАБОТИЛНИЦА БР. 2
Заклучоци и препораки
од 6-та Министерска конференција во Белград 2007
Работилницата ја водеше:

Биљана Стевановска, ОРТ

Лице задолжено за презентирање на
заклучоците од работилницата:

Кире Станојоски, Балкански центар
за соработка

Вовед:

Шестата Министерска конференција се одржа на почетокот
на месец октомври 2007, на која свое учество зема и
делегација од Македонија предводена од Министерот за
животна средина и просторно планирање, како и
претставници на еколошките невладни организации.

Клучни зборови:

Министерска делегација, декларација за животна средина,
странски фонд, билатерална соработка

Кои се заклучоците:

•

•

•
•

•
•
•

Следни насоки:

•

•

•
•
•

Македонската министерска делегација промовираше
регионална соработка, заштита на планински и
шумски појаси, едукација за одржлив развој,
брендирање на македонските реткости и др,
Фокусот на Конференцијата беше кон југоисточна
Европа, регионална соработка, поттикнување на
вклучувањето на здруженијата на граѓани, одржлива
потрошувачка и производство и безбедност.
Нема постојан контакт на домашните еколошки
организации, ниту единство за надворешен настап,
Кај најголем број фондови (фондации) за Балканот и
јужна Европа, Македонија не е вметната на листата за
приоритетни земји за финансирање на проекти од
областа животна средина и одржлив развој;
МЖСПП и ЕЛС немаат капацитет за постигнување на
сите обврски за животна средина и надворешна
промоција,
ЕзЕ Конференцијата апелираше Декларацијата да се
спроведува на терен во сите земји,
Слаба соработка помеѓу здруженијата на граѓани и
институциите
задолжени
за
спроведување
на
политиките за животна средина и одржлив развој;
Поттикнување
на
меѓусебната
соработка
на
здруженијата на граѓани кои работат во полето на
животна средина (ЖС) и ждржлив развој (ОР) со
институциите
задолжени
за
спроведување
на
политиките за животна средина;
Покренување
на
заединичка
иницијатива
за
лобирање кај меѓународните фондации, или ЕУ и ООН
фондови за отворање на сериозни грантови за
Македонија
Домашните еколошки здруженија на граѓани да се
здружуваат во делувањето, во најголем можен број
Поттикнување на координиран настап на ЗГ пред пред
ЕЛС, МЖСПП и Лоби парламентарната група со
понуда на годишна еколошка програма
Остручување на ЗГ за релевантен партнер со МЖСПП
за спроведување проекти
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Кои поединци или
институции би биле
вклучени во
спроведување на
активностите:
Која е клучната
реченица

•

Регионална соработка со НВОи

•
•
•
•
•

Еколошките здруженија на граѓани
ЕЛС
МЖСПП
ЗГ што беа на 6та средба на НВОи во Струга
ОРТ

Не’ нема никаде, а да не’ има секаде!

Листа на учесници на тематската работилница:
Ред.бр
1.

Име
Игор

Презиме:
Јачевски

Организација:

e-mail

Друштво за едукација
Академик - Крушево

akademikkrusevo@gmail.com

2.

Оливер

Атанасовски

НЕТОП

netopmariovo@yahoo.com

3.

Борис

Стојчев

ekumenavasilevo@yahoo.com

4.

Љупка

Јованова

Е. Д. Екумена - Василево,
Струмица
Е. Д. Биос - Радовиш

5.

Кире

Станојоски

Балкански центар за
соработка – Скопје

6.

Емил

Смилев

Грин Пауер-Велес

7.

Ариан

Тачи

Студентска Унија - Тетово

8.

Габриела

Арсеска

9.

Тил

Келпе

Жетва на знаење Прилеп
Проактива – Скопје

10.

Биљана

Стевановска

ЈИЕУ

ОРТ-Обука за одржлив
развој - Скопје

slbios@yahoo.com
biosradovis@yahoo.com
bcc@mol.com.mk
kstanojoski@yahoo.com
greenpowermk@yahoo.com
emilsmilev@yahoo.com
us@seeu.edu.mk
Lani_bas@hotmail.com
zetva.na.znaenje@gmail.com
info@proaktiva.org.mk
orts@mt.net.mk

Работа во групи и презентирање на заклучоците
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РАБОТИЛНИЦА БР. 3
Зелена Агенда во Македонија
Работилницата ја водеше:
Лице задолжено за презентирање
на
заклучоците од работилницата:
Цели на работилницата:

•
•
•
•

Клучни зборови:

-

Rita van Keulen- Milieukontakt International,
Холандија
Јулијана Даскалов – Milieukontakt
International,
Локална канцеларија во Македонија

Да се претстави пристапот на Зелена Агенда
(Green
Agenda)
кон
сите
заинтересирани
учесници на 6-та годишна средба
да се претстават акциските планови на трите
општини во Македонија каде ќе се спроведува
Зелена Агенда
Да се пренесат искуствата од спроведувањето на
Зелената Агенда во Хрватска (Zeleni plan
Hrvatske)
Да се разговара за заинтересираноста и
можностите за активирање на други општини кон
семејството на Зелените Агенди
Учество на јавноста
Заштита на животната средина
Заштита на културното наследство
Креативност, исполнителност
Стратегија за развој на општината

Кои се заклучоците:

Зелената Агенда не смее да се разгледува единствено
како документ кој единиците на локалната самоуправа
со нивните соодветни тела би требало да го изгласаат,
туку како сеопфатен процес во кој јавноста ќе биде
вклучена од самиот почеток на планирање, до целосна
реализација (почнувајќи од пилот проект)

Следни насоки:

Во општините Битола, Вевчани и Делчево ќе се
организираат форуми за пошироката јавност да биде
запознаена со плановите и насоките на работа во рамки
на Зелената Агенда.
Ќе се подготви лого за ЗА во Македонија.
До крајот на 2007 година ќе бидат подготвени
пропагандни материјали во трите општини.

Кои поединци или
институции би биле
вклучени во
спроведување на
активностите:
Која е клучната
реченица

Во планирањето на активностите, а подоцна и во
нивното
спроведување
би
биле
вклучени
сите
заинтересирани поединци – жители во (една од овие
три) општините.
Учество на јавноста

Рита ван Кулен го претстави проектот Зелена Агенда кој се спроведува под името
„Заеднички сили за одржлива иднина во Западен Балкан“ во кој покрај Македонија,
учествуваат и Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово, а ќе се
спроведува од март 2007 до крајот на 2009 година.
На работилницата за Зелена Агенда во Македонија покрај Рита ван Кулен, проектен
координатор за Македонија, на присутните им се обрати Ана Жељезиќ, помошник
координатор на Green Agenda проектот во Хрватска. Таа им ги претстави накратко сите
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општини во Хрватска кои имаат поминато низ процесот на Зелена Агенда, како и нивните
пилот проекти. Презентацијата е достапна во електронска форма, а истата може да се добие
по барање во Локалната канцеларија на MKI во Македонија на адреса julijana@mkoe.org.mk
или на телефон 02/3107-393. Сите информации за Зелената Агенда како во Македонија,
така и пошироко можат да се најдат на веб странaта www.greenagenda.net.
Во Македонија, трите Зелени Агенди започнаа со застапување и лобирање низ пошироката
популација во општините од почетокот на ноември 2007. Нивната цел е да подготват
документ кој ќе претставува своевидна стратегија за развој и акциски план, како
дополнување на Локалната агенда 21 (ЛА 21) и на Локалните еколошки акциони планови
(ЛЕАП) во општините.

Листа на учесници на тематската работилница:
Ред.бр

Име

Презиме:

Организација:

e-mail

1.

Маја

Маркоска

ИПО. Крсте Јон Струга

2.

Нешад

Аземовски

Биосфера - Битола

greencenter_struga@yahoo.com
13.maja@gmail.com
biosfera@mt.net.mk

3.

Тони

Стоименовски

4.

Александар

Николовски

Регионален центар за
застапување - Делчево
Зелената Арка – Скопје

5.

Огнен

Ончевски

Зелената Арка – Скопје

6.

Душко

Христов

7.
8.

Радмила
Рита

Драгеска
Ван Кулен

9.

Јулијана

Даскалов

10.

Ања

Желјзич

4x4x4 Балкански Мостови Скопје
ИПО. Крсте Јон Струга
Мilieukontakt International,
Холандија
Мilieukontakt International,
Македонија
ZOE, Хрватска

rcdelcevo@gmail.com
thegreenark@gmail.com
aleksadarni@hotmail.com
thegreenark@gmail.com
ognenoncevski@yahoo.com
dusko@4x4x4bb.org
cence18@yahoo.com
rita@milieukontakt.nl
julijana@mkoe.org.mk
ana.zeljezic@zg.t-com.hr

Презентација на концептот Зелена Агенда во Македонија
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РАБОТИЛНИЦА БР. 4
Климатски промени и одржлив развој
Работилницата ја водеше:
Лице задолжено за презентирање на
заклучоците од работилницата:

Цели на
работилницата:

•
•

Клучни зборови:

Кои се заклучоците:

Запознавање на учесниците со прашањата и
проблемите поврзани со климатските промени на
глобално ниво
Дефинирање на области и политики во кои
македонските невладини организациии би лобирале
кај
Парламентарната
зелена
лоби
група
за
намалување на уделот на Македонија во климатските
промени, а кои истовремено би придонеле и за
одржлив развој на земјата.

климатски промени, гасови кои предизвикуваат ефект на
стаклена градина, енергетика, обновливи видови на енергија,
енергетска ефикасност, шумарство, лобирање.
•

•

Следни насоки:

Марија Јанковска, Македонски Зелен
Центар
Александар Николовски, Зелена Арка

•
•
•
•

•

•

Организациите кои се заинтересирани да бидат
вклучени во лобирањето за креирање на политики за
одржливиот развој на Македонија и намалување на
климатските промени да ги доставуваат своите
барања до Парламентарната зелена лоби група
заедно со/или преку Македонски зелен центар
Македонски зелен центар да изготви декларација до
Парламентарната зелена лоби група во која ќе се
достават конкретни барања и ќе се
предложат
решенија за борба против климатските промени, со
кои истовремено би се поттикнал и одржливиот развој
во Македонија. Декларацијата ќе биде испратена за
поддршка до организациите кои учествуваа на
годишната средба.
Лобирање за донесување на енергетска стратегија
која ќе нуди одржливи решенија за развојот на
енергетиката на Македонија
Лобирање за донесување на стратегија за отпад
лобирање за омасововување на користењето на
соларните системи во јавните објекти (училишта,
болници, улици, институции)
еколошките друштва да лобираат парламентарната
лоби група да работи на оперативниот план за
пошумување на оголени и опожарени терени, за
издигнување на свеста за заштита на шумите од
пожари и намалување на дивата сеча и едукација за
превенција и настап при заштита од пожарите, како и
планирање на пристапни патеки во шумите
лобирање за проширување и зголемување на
фондовите на постоечките меѓународни организации
како UNDP, OBSE, USAID, WWF, UNEP, UNECE во
Македонија
лобирање за спроведување на веќе усвоените закони,
стратегии и планови;
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Кои поединци или
институции би биле
вклучени во
спроведување на
активностите:
Која е клучната
реченица

•
•
•

Македонски зелен центар,
членови на Парламентарна зелена лоби група,
заинтересирани НВОи

Борбата против климатските промени е можност за одржлив
развој

Листа на учесници на тематската работилница:
Ред.бр
1

Име
Ариан

Презиме
Тачи

e-mail
lani_bas@hotmail.com

Николовски

Организација
Студентска унија- Универзитет
на југо-источна Европа
Зелена Арка

2

Александар

3

Кире

Станојоски

Балкански центар за соработка

kstanojoski@yahoo.com

4

Македонка

Трајкова

Биос – Радовиш

moka_trajkova@yahoo.com

5

Оливер

Атанасовски

Нетоп – Битола

barcachamp1@yahoo.com

6

Борис

Стојчев

Екумена

ekumenavasilevo@yahoo.com

7

Биљана

Стевановска

ОРТ

orts@mt.net.mk

8

Емил

Смилев

Грин Пауер

greenpowermk@yahoo.com

aleksandarni@hotmail.com

Работа во работни групи
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РАБОТИЛНИЦА БР. 5
Лобирање и застапување во областа на животната средина и
одржливиот развој
Работилницата ја водеше:

Лице задолжено за презентирање на
заклучоците од работилницата:
Цели на
работилницата:

•
•

•

Клучни зборови:
Кои се заклучоците:

Да се запознаат учесниците на работилницата за
превземените активности во изминатиот период од
моментот на формирањето на лоби групата
Да се запознаат присутните претставници од
еколошките здруженија со целите и задачите на
парламентарната лоби група и нивните понатамошни
активности
Да се сфати потребата од взаемното функцирање на
лоби групата со невладините организации како и со
членовите на парламентот

Зелена лоби група, лобирање, застапување, закони,
законска регулатива
•

•

•

Следни насоки:

Столе Георгиев, Македонски Зелен
Центар
Андријана Славковска, Македонски
Зелен Центар
Наталија Ацеска

•
•
•
•
•
•
•

Лоби групата претставува еден чекор напред
(медијатор)
кон создавање на поквалитетна
комуникација помеѓу НВО и членовите на
парламентот;
Организарање на прес конференции, трибини,
дебати со вклучување на самите пратеници во
истите на ниво на локална самоуправа со цел да
се обезбеди промовирање на работата на лоби
групата и вклучените пратеници на полето на
животната средина;
Активно учество на сите НВО во збогатување на
темите за животна средина и одржлив развој;
Афирмативен пристап на лоби групата и
невладините организации;
Тимска работа помеѓу овие две компоненти;
Трансфер на информации помеѓу НВО и лоби
групата;
Процесирање на информациите во двата правци;
Транспарентност помеѓу НВОи и лоби групата
Запознавање на НВО од страна на лоби групата со
новите легислативи (или измени) во врска со
животната средина;
Поттикнување на соработката помеѓу пратениците
и невладините организации од страна на лоби
групата во случаи каде што тоа не е очевидно;

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ – ПРАТЕНИЦИ
•
Невладините
организации
треба
да
ги
идентификуваат пратениците од нивната општина
за понатамошна соработка
•
Реализирање на средби со пратениците од
различни општини
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•
•

Кои поединци или
институции би биле
вклучени во
спроведување на
активностите:
Која е клучната
реченица

•
•
•

Доколку тие не се инволвирани да се мотивираат
да се вклучат во тимот на пратеници од Зелената
лоби група
Доколку се веќе вклучени да се направи договор
за размена на информации

Секретарјат за Европски Прашања
Министерство за животна средина
планирање
Министерство за локална самоуправа

и

просторно

Градење на партнерства помеѓу еколошките здруженија на
локално и национално ниво и поттикнување на соработката.

Листа на учесници на тематската работилница:
Ред.бр

Име

Презиме:

Организација:

e-mail

1.
2.

Сашко
Драган

Тодоров
Јанкоски

3.

Павлинка

Димитриева

ekovita@hotmail.com
akademikkrusevo@gmail.com
draganjankoski@yahoo.com
makedonsakg@mt.net.mk

4.

Василка

Витанова

НВО Ековита Неготино
Друштво за едукација
Академик Крушево
Македонска градина Пиперево
Роса Василево

5.

Весна

Јанкова

ОРТ Скопје

6.

Македонка

Трајкова

ЕД Биос Радовиш

7.

Зора

Трајкова

Роса Василево

orts@mt.net.mk
vesnajankova@yahoo.com
slbios@yahoo.com
biosradovis@yahoo.com
rosa_vasilevo@yahoo.com

8.

Митко

Коцев

9.

Лиридона

Беќири

Македонска градина
Пиперево
Студентска унија Тетово

10.

Огнен

Ончевски

Зелена арка Скопје

11.
12.

Блаже
Христијан

Андонов
Ковачески

Екумена Василево
НВО Парумба МКД

13.

Миреме

Јусуфи

Еко-Протекшн Ресен

14.

Светлана

Петровска

15.

Катерина

Мавровска

Балкански центар за
соработка
НЕТОП ЗЗПКН Мариово

16.

Наталија

Ацеска

Жетва за знаење Прилеп

rosa_vasilevo@yahoo.com

makedonsakg@mt.net.mk
us@seeu.edu.mk
Liridona_str@hotmail.com
thegreenark@gmail.com
ognenoncevski@yahoo.com
ekumenavasilevo@yahoo.com
parumba_mkd@yahoo.com
kikokovaceski@yahoo.com
jusne@hotmail.com.com
useme80@hotmail.com
bcc@mol.com.mk
spetrovska@freemail.com.mk
netopmariovo@yahoo.com
zetva.na.znaenje@gmail.com
naceska@gmail.com
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РАБОТИЛНИЦА БР. 6
Финансирање на активностите на граѓанските здруженија
Формирање на Платформа за соработка помеѓу корисниците на грантови
од ГЕФ ПМГ Македонија: анализа на минати/сегашни резултати и
препораки за идно стратешко планирање на ГЕФ ПМГ Македонија“
Работилницата ја водеше:
Лице задолжено за презентирање на
заклучоците од работилницата:
Цели на
работилницата:

Златко Самарџиев
Мелита Иванова
Златко Самарџиев

1. Основање на мрежа за соработка помеѓу Здруженија
на граѓани сегашни корисници на грантови од ГЕФ
ПМГ Македонија и Здруженија на граѓани идни
потенцијални
корисници
преку
размена
на
информации, знаења, резултати, активности, научени
лекции;
2. Креирање на Платформа за соработка за можностите,
предизвиците и одржливоста од (до)сегашните
проекти на ГЕФ ПМГ Македонија наспрема проекти од
други програми вклучително и идните проектни
активности на „Зелена агенда“ од Милиеуконтакт во
Македонија;
3. Зајакнати капацитети на Здруженијата на граѓани за
планирање,
дизајнирање
и
спроведување,
постигнување и мерење на резултати, следење и
оценување доведувајќи до насоки за следни проектни
активности;
4. Градење на капацитетите за подобра имплементација
на проектите и евалуација на постигнатите резултати,
како и планирање на наредни активности.

Клучни зборови:

ГЕФ Програма, проекти, проектни резлултати, извештаи.

Кои се заклучоците:

Откако се сумираа резултатите беше констатирано дека
најчести пречки (закани) кои се јавувале за време на
реализацијата на проектите се: сопствени пречки, политички
несогласувања, временски неприлики, пад на вредноста на
доларот, нереално планирање на времето, доцнење на
исплата на рати, нереална проценка на активностите
наспрема резултатите (неефикасност), зголемување на
цените 2006-2007 година, недостаток на финансиски
средства и потреба за вложување на дополнителни средства.

Следни насоки:

Како реални можности за спречување на проблемите се
потенцираа: зголемување на проектните резултати, основа за
партнерства, зајакнување на капацитетите на здруженијата
на граѓани за други проекти и партнерства, презентирање на
резултатите во јавноста во државата и во странство,
поголемо вклучување на месните заедници.

Кои поединци или
институции би биле
вклучени во
спроведување на
активностите:

Здруженијата на граѓани добитници на грантови и
нивните партнери во проектите.
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Листа на учесници на тематската работилница:
Ред.бр

Име

Презиме

Организација

1.

Илија

Саздовски

Проактива

2.

Александар

Лазаров

3.

Блажо

Андонов

4.

Фиданчо

Христов

Аронија

5.

Тони

Стоименовски

Зелена АгендаДелчево

6.

Жаклина

Ангеловска-Пауновска

Еднакви за сите

7.

Нешад

Аземовски

Биосфера

Еколошко друштво
„Планетум“
Еколошко друштво
„Планетум“

Здружение на
производители на
органска храна
Биофарм
Здружение на
земјоделски
производители
Ранковци

8.

Горан

Трајковски

9.

Милован

Веселиновски

10.

Игор

Есмеров

Фагриком

11.

Даниела

Бужаровска

Фагриком

12.

Стојан

Настевски

Сончев Рид

13.

Тинка

Котевска
Панов

Доган
Центар за интегрална
рехабилитација
Виготски

14.

Зоран

15.

Маја

16.

Горан

Ангеловски

Био-тек

17.

Игор

Ристовски

Био-тек

18.

Марина

Талевска

19.

Благој

Михаиловски

20.

Љупчо

Крстевски

Марковска

Зелена Агенда-Струга

Македонско
Лимнолошко
Друштво-Охрид
Здружение на граѓани
со телесен и ментален
хендикеп Звезда
Музичка младинаРесен

e-mail
info@proaktiva.org.mk,
ilija_sazdovski@yahoo.com
planetum@mt.net.mk,
aleksandarl@planetum.org.mk
planetum@mt.net.mk
aronija_delcevo@freemail.com.mk
tstoimenovski@sonet.com.mk
ednakvi@yahoo.com
biosfera@mt.net.mk
Gorankrpa@yahoo.com

momemlad@yahoo.com
fagricom@mt.net.mk
fagricom@mt.net.mk
soncev_rid@yahoo.com
vaskoarsov@yahoo.com
tanjasv2002@hotmail.com

greencenter.struga@yahoo.com
Angelovski@mt.net.mk

mld@mt.net.mk
dpozvezda@yahoo.com
brankolj@yahoo.com
muzmladina@yahoo.com
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Сабота 23 ноември
Последниот ден од овогодинешната средба како и претходните години се состоеше од
презентација на заклучоците од секоја работна група посебно, како и презентација
на генералните заклучоци од целата средба. На официјалното затварање беше
присутен претставник од Делегација на Европската Комисија (Канцеларијата на
Специјлниот Претставник на ЕУ), Г-дин Дејан Ѓоршоски. Тој имаше кратко излагање
за (ИПА)-Инструмент за претпристапна помош, кои се компонентите и на кој начин
може да се искористат.
ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ОД ШЕСТАТА ГОДИШНА СРЕДБА НА ЕКОЛОШКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Шестата годишна средба на еколошките организации во Република Македонија се одржа со
работен наслов: “Лобирање и застапување во животната средина и одржливиот развој“.Се
работеше во 6 работни групи од кои произлегоа следните заклучоци и препораки:

ЗАКЛУЧОЦИ:
¾

Здруженијата на граѓани треба да имаат изградено консензус, и заедничка соработка во
пречек на отпочнувањето на новата Програма на ЕУ во Македонија, IPA фондовите;

¾

потребни се повеќе информации, размена на искуства и градење на капацитетите на ЗГ
за да можат активно да бидат вклучени во реализацијата на IPA програмата;

¾

Слаба соработка помеѓу здруженијата на граѓани и институциите задолжени за
спроведување на политиките за животна средина и одржлив развој;

¾

Македонија не е вметната на листата за приоритетни земји во меѓународните програми
за финансирање на проекти од областа животна средина и одржлив развој;

¾

Постоечките програми на ГЕФ и на Милиеуконтакт се спроведува воглавно добро,
забележани се проблеми при реализација во скоро сите проекти, но сите проекти водат
кон постигување на резултатите;

¾

Здруженијата на граѓани се свесни за важноста на влијанијата од климатските промени,
меѓутоа и за слабата соработка помеѓу нив, како и за потребата од заеднички настап и
превземање на конкретни иницијативи.

¾

Здруженијата на граѓани даваат целосна поддршка за Постоењето и работењето на
Парламентарната зелена лоби група, сакаат да соработуваат со групата и потребна е
двонасочна комуникација (лоби група – ЗГ);

¾

ПРЕПОРАКИ:
¾

Организирање на посебни обуки за ЗГ, Делегирање на претставници од ЗГ во
Мониторинг Комитетите за набљудување на реализацијата на сите компоненти од IPA
програмата;

¾

Целосна транспарентност при реализацијата на IPA програма;
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¾

Поттикнување на меѓусебната соработка на здруженијата на граѓани кои работат во
полето на ЖС и ОР со институциите задолжени за спроведување на политиките за ЖС;

¾

Покренување на заединичка иницијатива за вметнување на Македонија во повеќе
меѓународни програми за финансирање на активности за ЖС и ОР;

¾

Формирање на платформа за соработка помеѓу добитниците на грантови од двете
програми;

¾

Олеснување на процедурата за добивање на грантови од ГЕФ Програмата;

¾

Скратување на времето за постапката и процедурата за добивање на грантови;

¾

Креирање на мрежа од ЗГ за борба против климатските промени;

¾

Организирање на состаноци со клучните институции;

¾

Искористување на постоечките проектни активности и зелената лоби група за
конкретни активности.

¾

Организирање на состаноци на локалните ЗГ со нивните пратеници кои потекнуваат (ги
застапуваат) нивните Заедници;

¾

Организирање на состаноци со членовите на Лоби групата,
соработката помеѓу Здруженијата на граѓани и Лоби Групата;

поттикнување
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ОЦЕНКА НА СРЕДБАТА
Оценувањето на средбата е извршено анонимно по писмен пат. Учесниците пополнуваа
прашалник, одговарајќи на зададените прашања. Вкупно пополнети прашалници се 21.

1. На прашањето „Колку според Вас беше корисна оваа средба? “
10 од присутните одговориле дека е многу корисна,
10 од учесниците одговориле дека средбата е корисна,
1 од учесниците не се изјаснил,

2. На следното прашање „Наведете по една сесија која ви остави посебен
впечаток и ќе ви користи, и една која сметате дека најмалку ќе ви користи во
понатамошната работа“
Сесија која најмногу им се допаднала на учесниците:
9 од учесниците имаат забележано дека најкорисна била
• Сесијата „Пристап до ЕУ фондови“
7 од учесниците одговориле дека сите сесии беа подеднакво корисни
3 од учесниците одговориле дека најкорисна била
• Сесијата „Климатски промени и одржлив развој“
2 од учесниците одговориле дека најкорисна била
• Сесијата „Финансирање на активностите на граѓанските здруженија (Средба на грантисти)“
2 од учесниците одговориле дека најкорисна била
• Сесијата „Лобирање и застапување во областа на животната средина и одржливиот развој“,
1 од учесниците одговориле дека најкорисна била
• Сесијата „Заклучоци и препораки од 6-та Министерска конференција во Белград 2007“,
Сесија која најмалку им се допаднала на учесниците:
5 од учесниците одговориле дека немало работилница која не им се допаднала;
2 од учесниците одговориле дека најмалку корисна била
• Сесијата „Заклучоци и препораки од 6-та Министерска конференција во Белград 2007“;
1 од учесниците имаат забележано дека најмалку корисна била
• Сесијата „Пристап до ЕУ фондови“;
1 од учесниците одговориле најмалку корисна била
• Сесијата „Лобирање и застапување во областа на животната средина и одржливиот развој“;

3. Следното прашање се однесува на квалитетот на водење на работилниците
Одлично/Многу добро – одговориле 9 од учесниците
- Водењето на работилниците беше на високо ниво;
- Одлично;
- Одлично;
- Одлично;
- Одлично, професионално;
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- Одлично;
- Многу прецизно и професионално;
- Многу добар, некои сесии беа малку развлечени;
- Начинот на изразување на ставовите и презентирање на корисни ставовите и презентирање
на корисни информации на високо ниво. Посебно благодарни сме за тоа што ни беа пренесени
конкретни информации за местата кои се погодни за поднесување на проекти, а и отворени
можности за меѓусебна соработка;
Добро/солидно (одговориле 9 од учесниците)
- Добро, убаво организирано;
- Добар;
- Добро;
- Добар, особено делот за ГЕФ;
- Квалитетот беше умерен од страна на сите презентери;
- Групите треба да бидат малку поефикасни;
- Квалитетот на водење беше солиден, имавме можност да го искажеме своето искуство во
областа на нашето работење;
- Задоволителен;
- Квалитетот беше добар во сите сесии. Само мала забелешка имам за сесијата за климатски
промени во однос на организацијата. Меѓутоа темата беше огромна така да можеби и самата го
наложуваше тоа;
Слаб квалитет (одговориле 1 од учесниците)
- кадарот што ги води работилниците треба да биде постручен и попрофесионален;
На 1 прашалник немаше одговор

4. На прашањето „Што мислите за Методот на работа што се користеше на
средбата“ учесниците одговориле со следните реченици
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Методот е доста добар;
Овој методот на работа ќе биде многу корисен, доколку сите НВОи би работеле по него;
Во ред е методот на работа. Ама времето е кратко за толку многу обемни теми па
поради времето мораше да се прекине со дискусија;
Добар;
Одличен;
Мислам дека беше многу важен и од големо значење за нас и беше прикажан на многу
сликовит начин, т.е со забава;
Ми се допадна интерактивниот пристап на едукаторите и нивната желба за поголема
„раздвиженост“ на учесниците;
Методот што се користи е добар, но мислам оти недостасува комуникација помеѓу
учесниците на оваа средба;
Единствена замерка само кон најголем дел од нас (вклучително и мене) заради слабата
активност во изнесувањето на сопствените идеи;
Одличен беше методот на работа;
Методот беше соодветен според зацртаните цели на оваа средба;
Добар беше;
Беше релаксиран и осмислен, учесниците имаа можност да научат многу нови работи;
Во суштина е добар со обид во иднина да бидат повеќе вклучени учесниците во
работилниците;
Методот беше на ниво и мислам дека беше прифатлив за сите учесници на средбата;
Доста ефикасен;
Методот беше многу добар;
Одличен метод;
Добар;
Не беше ништо ново;

На 1 прашалник немаше одговор.
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5. На прашањето како се „оценуваат учесниците и колкав е нивниот
придонес во работата на Годишната средба“, одговараат:
Активно учество одговориле 7 од учесниците
- Мојот придонес во работата беше на високо ниво;
- Активен;
- Многу добар;
- Одличен, максимален;
- Конструктивен;
- Конструктивно делување посебно во формулирањето на заклучоците;
- Многу корисен;
Добар придонес оцениле дека имаат 6 од учесниците
- Добро;
- Среден;
- Просечен;
- Се надевам дека мојот допринос беше добар;
- Корисен;
- Солиден;
Останатите 9 учесници изјавуваат:
- Верувам дека преку дискусии, размена на искуства и мислења, барем малку придонесов за
идно и правилно одредување на насоките за работа на ЕЗГ;
- Се надевам дека придонесов во дискусијата за процесот на Евроинтеграциите;
- Придонесов колку што можев;
- Можеше и подобро, но со оглед на тоа дека прв пат присуствував на ваква средба се помина
во добар ред;
- Недоволен придонес;
- Со не многу активно учество бидејќи не присуствував на другите средби, но сепак се стекнав
со едно искуство;
- Незабележителен придонес;
- Немав придонес бидејќи ни беа дадени само насловите на темите на работилниците без
содржината што ќе се дискутира на средбата;
- Со оглед на тоа дека доаѓам од млада НВО со многу мало искуство, мислам дека со мојата
активност доволно придонесов за насоките и работата на оваа средба;
2 од учесниците не дале никаков одговор

За последна шеста точка секој од учесниците имаше можност да даде
„коментар или предлог за подобрување на националната средба од аспект на
организацискиот и/или содржинскиот дел“. Нивните коментари и препораки
следуваат во понатамошниот текст:
Коментари и препораки:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Можеби за овие средби треба да се испратат информации и во општините со цел да се
развие соработка
Работилниците да се во пролет или лето на терен во близина на еко-дестинација
Поголема пауза за ручек за да може учесниците да се дружат повеќе; да има воведна
тема со презентер; да има организиран превоз; содржината е добро осмислена
Поделбата на групи не би било толку корисно од причина што не може да има размена
на искуства и идеи
Предлог во врска со превозот – Организираниот превоз од Скопје би бил поисплатлив и
поеколошки
Организирани забавни вечери, мини екскурзии, навремено започнување на сесии
Промена на начинот на информирање на НВОи за таков настан
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Во иднина контактирајте со центрите за поддршка во сите градови на Р. Македонија.
тие ги испраќаат информациите до сите НВОи;
Многу пофалби за целиот проект (средба);
Недостасува медиумска покриеност; иницирање на заеднички проект на национално
ниво од страна на нашите НВОи и негова имплементација, со што ќе се покажат
конкретни резултати;
Да се вклучи нова тема, Еколошка едукација во образовниот систем во Р. Македонија;
Само пофалби;
Се беше одлично, само мислам дека би требало повеќе совети на поискусните, како да
изработиме добар проект;
Средбите да се организираат во природа;
Се беше добро организирано како организациски така и содржински;
Порано да се започне со организацијата и да има повеќе учесници;

4 од учесниците не дале одговор
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Листа на учесници на 6-та Годишна средба на здруженија на граѓани кои работат во полето на животната средина и
одржливиот развој
Р.бр

Име и Презиме

Организација

телефон
02 2034
070 708
02 2034
075 793

014
266
014
473

e-mail

1

Александар Николовски

Зелената Арка – Скопје

thegreenark@gmail.com
aleksadarni@hotmail.com
thegreenark@gmail.com
ognenoncevski@yahoo.com

2

Огнен Ончевски

Зелената Арка – Скопје

3

Блаже Андонов

071 881 020

4

Борис Стојчев

5

Христина Димовска

Е.Д. Екумена - Василево,
Струмица
Е.Д. Екумена - Василево,
Струмица
БИОСФЕРА - Битола

047 234 973

biosfera@mt.net.mk

6

Тони Стојановски

БИОСФЕРА - Битола

047 234 973

biosfera@mt.net.mk

7

Димитар Егуменовски

БИОСФЕРА - Битола

047 234 973

biosfera@mt.net.mk

8

Дарко Јованоски

БИОСФЕРА - Битола

047 234 973

biosfera@mt.net.mk

9

Митко Коцев

З. Ф „Македонска Градина”
– Пиперево, Струмица

034 328 401

makedonsakg@mt.net.mk

10

Павлинка Димитриева

З. Ф „Македонска Градина”
– Пиперево, Струмица

034 328 401

makedonsakg@mt.net.mk

11

Василка Витанова

З.Г. Роса - Василево, Струмица

rosa_vasilevo@yahoo.com

12

Зора Трајкова

З.Г. Роса - Василево, Струмица

rosa_vasilevo@yahoo.com

13

Магдалена Јовановска

НВО Флорозон - Скопје

02 3074 051
075 306 553

14

Македонка Трајкова

Е. Д Биос - Радовиш

15

Љупка Јованова

Е. Д Биос - Радовиш

032
070
032
032

ekumenavasilevo@yahoo.com
ekumenavasilevo@yahoo.com

635
490
635
634

250
692
250
883

florozon@hotmail.com
florozon@yhaoo.com
magde_jov@yahoo.com
slbios@yahoo.com
biosradovis@yahoo.com
slbios@yahoo.com
biosradovis@yahoo.com

16

Наталија Ацеска

Жетва на знаење - Прилеп

17

Габриела Арсеска

Жетва на знаење - Прилеп

18

Сашко Тодоров

НВО

19

Милан Неделковски

Проактива – Скопје

20

Келпе Тил

21

ЕКОВИТА - Неготино

048
070
048
070
043

427
367
427
707
362

226
976
226
069
643

zetva.na.znaenje@gmail.com
naceska@gmail.com
zetva.na.znaenje@gmail.com
ekovita@hotmail.com

Проактива – Скопје

02 2465 963
070 825 082
02 2465 963

info@proaktiva.org.mk
milan@proaktiva.org.mk
info@proaktiva.org.mk

Драган Јанкоски

Друштво за едукација Академик Крушево

048 477 963
070 905 865

akademikkrusevo@gmail.com
draganjankoski@yahoo.com

22

Игор Јачевски

Друштво за едукација Академик Крушево

048 477 963
075 600 355

akademikkrusevo@gmail.com

23

Кире Станојоски

Балкански центар за соработка –
Скопје

02 3122 040
070 686 097

bcc@mol.com.mk
kstanojoski@yahoo.com

24

Светлана Петровска

Балкански центар за соработка –
Скопје

02 3122 040
075 242 773

bcc@mol.com.mk
spetrovska@freemail.com.mk

25

Оливер Атанасовски

З.Г. за заштита на природното и
културното наследство на Мариово
НЕТОП - Битола

047 220 101

netopmariovo@yahoo.com

26

Катерина Мавровска

З.Г. за заштита на природното и
културното наследство на Мариово
НЕТОП - Битола

047 220 101
070 623 268

netopmariovo@yahoo.com

27

Душко Христов

4x4x4 Балкански Мостови - Скопје

dusko@4x4x4bb.org

28

Весна Јанкова

ОРТ-Обука за одржлив развој –
Скопје

02 2461
070 343
02 3079
070 268

29

Биљана Стевановска

ОРТ-Обука за одржлив развој Скопје

02 3079 235
070 233 391

orts@mt.net.mk

30

Емил Смилев

Грин Пауер-Велес

31

Лиридона Бекири

Студентска Унија - Тетово

32

Ариан Тачи

Студентска Унија - Тетово

043
075
044
070
044

greenpowermk@yahoo.com
emilsmilev@yahoo.com
us@seeu.edu.mk
Liridona_str@hotmail.com
us@seeu.edu.mk

223
757
356
572
356

015
636
235
583

715
297
036
767
036

orts@mt.net.mk
vesnajankova@yahoo.com

070 964 414

Lani_bas@hotmail.com

02 3217 245
02 3132 009
071 591 871

info@ekosvest.com.mk
sbinoskairena@gmail.com
bresko2007@yahoo.com

046 784 711
070 347 357
046 784 711

parumba_mkd@yahoo.com
kikokovaceski@yahoo.com
parumba_mkd@yahoo.com
stole@zeleni.org.mk
stole@celor.org.mk
sazdov@gmail.com
sazdov@o3.com.mk

33

Ирена Србиноска

Еко-свест – Скопје

34

Демирсинан Синаноски

Брешко - Битола

35

Христијан Ковачески

НВО Парумба МКД – Струга

36

Ангелко Лазороски

НВО Парумба МКД – Струга

37

Столе Георгиев

Македонски Зелен Центар - Скопје

38

Методија Саздов

Македонски Зелен Центар - Скопје

39

Александра Каракашова

Македонски Зелен Центар - Скопје

40

Марија Јанковска

Македонски Зелен Центар - Скопје

41

Андријана Славковска

Македонски Зелен Центар - Скопје

42

Жарко Конески

КОЦКА - Скопје

02 3109
070 742
02 3109
070 514
075 431
02 3109
070 666
02 3109
070 851
02 3217
070 814
070 387

43

Радмила Драгеска

Крсте Јон - Струга

071 880 685

44

Димитрија Сековски

УНДП

45

Александар Лазаров

Планетум - Струмица

070 374 679

46

Финданчо Христов

Аронија

47

Нешад Аземовски

Биосфера - Битола

48

Горан Трајковски

Здружение на производители на
органска храна Биофарм

033
075
047
070
070

49

Игор Есмеров

Фагриком

02 3179 066

fagricom@mt.net.mk

50

Милован Веселиновски

022 794 318

momemlad@yahoo.com

51

Стојан Настевски

Здружение на земјоделски
производители - Ранковци
Сончев Рид

075 738 159

soncev_rid@yahoo.com

373
601
373
000
183
373
230
373
555
246
615
760

aleksandra@zeleni.org.mk
aleksandrakarakashova@yahoo.com
marija@zeleni.org.mk
marijamane@yahoo.com
andrijana@ekosvest.com.mk
andrijanaslavkovska@gmail.com
zarko@kocka.org.mk
cence18@yahoo.com
dimitar.sekovski@undp.org

411
598
234
810
244

296
206
973
606
521

planetum@mt.net.mk
aleksandarl@planetum.org.mk
aronija_delcevo@freemail.com.mk
biosfera@mt.net.mk
Gorankrpa@yahoo.com

52

Пауновска Жаклина

Еднакви за сите

070 354 079

ednakvi@yahoo.com

53

Тинка Котевска

54

Зоран Панов

Доган - Штип

071 217 738

vaskoarsov@yahoo.com

Центар за интегрална
рехабилитација Виготски - Велес
Регионален центар за застапување
- Делчево

075 315 151

tanjasv2002@hotmail.com

55

Тони Стоименовски

rcdelcevo@gmail.com

И.О. Крсте Јон - Струга

033
033
070
070

56

Маја Марковска

57

Катерина Потиќ

ЦЕЛОР

070 502 093

kate@celor.org.mk

58

Златко Самарџиев

ГЕФ

59

Мелита Иванова

ГЕФ

02 3109 956
070 392 754
02 3109 956

info@gefsgpmacedonia.org.mk
zlatko.samardziev@undp.org
info@gefsgpmacedonia.org.mk

60

Игор Ристовски

Биотек

02 2443 416

аngelovski@mt.net.mk

61

Благој Михаиловски

033 431 274
070 309 386

dpozvezda@yahoo.com
brankolj@yahoo.com

62

Љупчо Крстевски

ЗГ со телесен и ментален
хендикеп Звезда - Македонска
Каменица
Музичка младина - Ресен

muzmladina@yahoo.com

63

Весна Јадроска

ЦЕЛОР-Центар за локален развој Скопје

047 452 535
070 688 856
071 582 778

64

Јулијана Даскалов

Милиеу Контакт

65

Рита Ван Кулен

Милиеу Контакт

rita@milieukontakt.nl

66

Ања Желјзич

Милиеу Контакт

ana.zeljezic@zg.t-com.hr

411
411
306
688

727
423
649
331

02 3109 373
075 244 488

greencenter_struga@yahoo.com

vesna@celor.org.mk
julijana@mkoe.org.mk

