ДОДАТОЦИ
од 1 до 7

Додаток 1.

Serving Environmental Organizations in Europe and Asia

Скопје, 15 ноември, 2006

До:
Сите Членови на здруженија на граѓани
кои работат на поле на заштита на животната средина
во Република Македонија

Предмет: Годишна средба на еколошките организации во Република Македонија
Информација бр. 1
Почитувани,
Чест ми е да ве известам дека Milieukontakt, и оваа година, од 8-ми до 10-ти декември,
2006 година, ќе ја организира Годишната средба на еколошките организации во Република
Македонија.
Ова е петта по ред годишна средба, на која ќе се сретнат претставници од
Здруженијата на граѓани кои што работат на полето на заштита на животната средина, и ќе
имаат можност заедно да разговараат за насоките на еколошкото движење во Македонија за
наредната 2007 година. Како тема за оваа средба е избрана „Заштита на животната
средина во процесот на Евроинтеграциите “.
Првата годишна средба на еколошките организации беше иницирана и организирана
од страна на Milieukontakt во 2002 година во Маврово, на тема „Зајакнување на капацитетите
на еколшките организации во Македонија”. Во 2003 година, средбата се одржа исто така во
Маврово на тема „НВО кампњи за управување со цврст отпад”. Третата годишна средба се
одржа во Струга во 2004 година на тема „Еколошките НВОи и локалните избори”, која што
резултираше со националната кампања „Гласај за Природата”. Четвртата годишна средба се
одржа во х. Гранит Охрид од 4 – 6 ноември 2005 година со работен наслов „Одржливоста на
македонското еколошко движење”.
Овогодишната тема „Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“
треба 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.
Целта на средбата е да се одреди и канализира дејствувањето на македонското
еколошко движење во периодот 2007 – 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.
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Според стратегијата на Milieukontakt, организацијата на годишните средби би требало
постепено да премине во сопственост и организација на локалните организации. Во тој
контекст преку Еко Нет порталот беше објавен јавен повик за заинтересираните организации
за организирање на 5та годишна средба.
Од пријавените избрани беа Биосфера - Центар за едукација, заштита на животната
средина и природата од Битола и Македонски Зелен Центар, здружение на граѓани за
истражување, лобирање и застапување на теми од областа на животната средина од Скопје,
кои во тесна соработка со Milieukontakt International Локалната Канцеларија во Македонија
и Мрежата на независни консултанти КОЦКА од Скопје ќе го водат процесот на организирање
на 5та годишна средба на еколошките организации во Република Македонија.
Петтата годишна средба на Еколошките организации е поддржана од УНДП преку
проектот „Поддршка во проширување на услугите за управување со цврстиот отпад во
руралните заедници во сливот на Преспанското Езеро“ финансиран од Швајцарската Агенција
за Развој и Соработка и од Секретаријатот за Европски Прашања при Владата на Република
Македонија.
Подетални информации во врска со местото на одржување, формуларите за учество,
начинот на аплицирање и дневниот ред ќе бидат испратени во текот на неделата преку
Еко.нет.

Со почит и желби за успешна средба,

Игор Славкоски
Претставник на Milieukontakt за Македонија
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Додаток 2.

A

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО
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НА 5ТА ГОДИШНА СРЕДБА НА
ЕКОЛОШКИТЕ НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Клуб на пратеници – Скопје
08-10.12.2006

Почитувани,
Ни претставува задоволство по петти пат да ве поканиме на Годишната средба на
еколошките организации во Република Македонија. Овогодишната средба ќе се одржи во
Клуб на пратеници – Скопје, од 08-10.12.2006 година. Темата на која ќе се работи е
„Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите “.
На оваа средба ќе имаме можност сите заеднички да ја поставиме основата на
активностите кои ќе следат во наредната 2006 година. На тој начин ќе се зголеми влијанието,
видливоста и одржливоста на еколошките невладини организации во Република Македонија.
Во прилог на оваа покана Ви испраќаме предлог Дневен ред и пријава која треба да се
пополни и испрати најдоцна до 27-ми Ноември 2006 година по електронска пошта на следнава
адреса: zeleni@zeleni.org.mk или aleksandra@ekosvest.com.mk или на факс: 02/30-81-135.
Формуларите за пријавување може да се најдат и на веб страната на Еко нет:
www.eko.net.mk.
Секоја организација може да пријави најмногу по 2 свои членови, а пријавата треба да
се пополни од секој учесник поодделно. Заради важноста на средбата, Ве поттикнуваме да
пријавите учесници кои се активни членови на својата НВО и имаат докажано искуство во
работа на полето на заштита на животната средина. Заради ограниченоста на бројот на
учесници на средбата, основен критериум за избор на учесниците на средбата ќе биде
искуството на пријавените кандидати. Избраните учесници дополнително ќе бидат известени
најдоцна 7 дена пред почетокот на средбата. Доколку имате дополнителни прашања може да
се јавите во канцеларијата на Milieukontakt секој работен ден помеѓу 09.00 и 16.00 часот на
телефон 02/30-90-400.
Ве очекуваме со желба за успешна заедничка работа,

Македонски Зелен Центар
Скопје

17 Ноември, 2006

Финансиски подржано од:
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Додаток 3.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА 5та ГОДИШНА СРЕДБА НА ГРАЃАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
08-10, Декември 2006, Скопје
Ве молиме пополнете ја пријавата за учество на петтата годишна средба на
претставници од Здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на животната
средина. На годишната средба ќе имаме можност заедно да дискутираме и ги координираме
насоките на еколошкото движење во Македонија за периодот 2007 – 2010 година.
Оваа средба има работна тема: „Заштита на животната средина во процесот на
Евроинтеграциите“
Секоја организација може да учествува со најмногу 2 претставника. Ве молиме
Вашата пријава испратете ја најдоцна до 28.11.2006 (вторник) на следнава e-mail адреса:
zeleni@zeleni.org.mk и aleksandra@ekosvest.com.mk или на факс 02/30-81-135.
Котизацијата за 5та Годишна средба ќе изнесува 400 денари.
Формуларот го пополнува секој кандидат одделно.

ОПШТИ ПОДАТОЦИ
1. За организацијата

Име на организација
Адреса
e-mail
WEB страна
фиксен телефон

Име на учесник
Адреса
e-mail
телефон

Очекувања од Годишната средба во врска со темата „Заштита на животната
средина во процесот на Евроинтеграциите“
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ТЕМАТСКИ РАБОТНИ ГРУПИ
Изберете една од тематските групи која најмногу го привлекува вашиот интерес и во
која сакате да учествувате и обележете ја со број 1.
Со број 2 обележете ја алтернативната работна група.
Дадете и краток коментар за целта и очекуваните резултати од работата во работната
група .

обележи
со број

тема

Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите
Лобирање и застапување за прашањата од областа на животната
средина
Интегрирано управување со сливови (Пример: Преспанско езеро)
Едукација за заштита на животната средина во насока на одржлив
развој (Декада за едуказација за одржлив развој на Обединетите
нации)
Алатки за електронска комуникација и размена на информации
На пат кон 6та Паневропска министерска конференција „Животната
средина за Европа„ 2007 Белград, Србија

Предложете Ваша тема/и

F E R
A
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S
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Додаток 4.

Почитувани учесници,
Добродојдовте на на 5 та Годишна средба на невладините организации кои
работат на полето на животната средина во Република Македонија, која ќе се одржи
во Клуб на пратеници, од 8-ми до 10-ти декември 2006 година. Темата на која ќе се
работи е “Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“, во
организација на Македонски Зелен Центар од Скопје и Бисфера од Битола, а партнери на
средбата ќе бидат Milieukontakt International и Програмата за развој на Обединетите Нации –
UNDP.
Програма
На оваа средба се очекува да пристигнат 60 гости. Учесниците се поттикнуваат да го
дадат својот максимум за време на оваа средба. Сите сугестии и коментари можете да ги
оставите кај оргнизаторите.
Пристигнување:
За оние учесници кои не се од Скопје, сместувањето е во Хотел Амбасадор, Скопје.
Адресата на хотелот е: Хотел Амбасадор, Пиринска. бр 38, Скопје (спроти Соборен храм, на
прва авобуска станица на бул.Партизански Одреди, позади Руска Амбасада). Пристигнување
и сместување на учесниците е во периодот од 14:00 до 15:30 часот во петок на 08.12.2006
година. Учесниците ќе имаат појадок и вечера во Хотелот.
Сместување
Сите учесници се сместени во двокреветни соби. Дококу имете било каков проблем во
Вашите соби, Ве молиме контактирајте ги рецепционерите на хотелот.
Регистрација:
Секој учесник е должен да се регистрира пред почетокот на средбата. Дескот за
регистрација се наоѓа во холот на Клуб на Пратеници, а ќе трае од 16:00 до 17:00 часот во
петок на 08.12.2006 година.
Котизацијата за учество е 400 денари и се плаќа за време на регистрацијата. Секој од
учесниците ќе добие папка со потребни материјали за работа како и инфрмативни материјали.
Одржување на средбата:
5 та Годишна средба на на невладините организации кои работат на полето на
животната средина во Република Македонија ќе се одржи Пристигнувањето на учесниците во
Клуб на пратеници е од 16:00 до 17:00 часот во петок на 08.12.2006 година. Адресата на
Клуб на пратеници е ул. М.Т.Гологанов б.б., Скопје, (во близина на Бенетон Кафе, спроти
Студентскиот дом „Кузман Јосифовски-Питу). Кафе паузите и ручекот за учесниците ќе бидат
во Клуб на Пратеници.
Патни трошоци:
Во материјалите ќе најдете формулар за повраток на патните трошоци кои ги имате
направено. Организаторот покрива трошоци во висина на автобуски билет.
Телефонски разговори и бар
Бидете сигурни дека пред заминување од хотелот ги имате подмирено сите сметки кои
сте ги направиле за време на Вашиот престој (телефонски јавувања и пијалоци од барот во
собата или од барот на хотелот, т.н. собна сметка). Организаторот ги покрива само трошоците
за сместување и храна на секој од учесниците.
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Поддржувачи
Националната
Milieukontakt и UNDP.

средба

финансиски

ја

поддржуваат

Македонски

Зелен

Центар,

Информации
За дополнителни информации поврзани со Националната средба можете да се
обратите кај организаторите.
•
Клуб на пратеници се наоѓа на 10-15 минути од Хотел Амбасадор, што е релативно близу и
може да се стигне и пешки;
•
Присуството на сите сесии е задолжително, во спротивно нема да бидат покриени патни
трошоци;
•
Сите учесници ќе добијат беџови кои би било убаво да се носат за време на средбата;

Ви благодариме на интересот и Ви посакуваме пријатна работа!!!
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Додаток 5.

ФОРМУЛАР ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СРЕДБАТА
5ТА Годишна средба на организациите кои работат
на полето на заштита на животна средина во Република Македонија
„Заштита на животната средина во процесот на Евроинтеграциите“
08-10, Декември 2006, Скопје

1. Колку според Вас беше корисна оваа средба?
(заокружете):
5 многу корисна
4 kорисна
3 немам став
2 некорисна
1 воопшто некорисна

Наведете по една сесија која Ви остави посебен впечаток и ќе Ви користи Вам или на Вашата
организација и една која најмалку ќе Ви користи.

Најмногу:
Најмалку:

2.

Што мислите за квалитетот на водење на работилниците?

3.

Што мислите за Методот на работа што се користеше на средбата?

4.

Како го оценувате Вашиот придонес во работата?

Завршен извештај од 5та Годишна средба на здруженијата на граѓани кои работат на полето на заштита на
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5.

Дајте друг коментар или предлог за подобрување на националната средба од аспект
на организацискиот и/или содржинскиот дел

ИСКОРИСТЕТЕ ЈА ПРАЗНАТА СТРАНИЦА НА ЛИСТОТ ЗА СИТЕ
ВАШИ ПРЕДЛОЗИ, ИДЕИ, КРИТИКИ, СУГЕСТИ И КОМЕНТАРИ

F E R
A
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S
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Додаток 6.

ФОТОГРАФИИ од настанот

Учесници на 5-та Годишна средба на еколошките НВОи во Р. Македонија

Регистрација на учесниците

Кафе пауза и меѓусебно запознавање
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Шема на работни групи и распределба во работни групи

Презентирање на заклучоците од работните групи

Подготовка на извештаи

Припрема на благодарници

Инервју за Радио Скопје
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Пленарна сесија – презентирање на заклучоци

Дел од атмосферата пред почеток на средбата
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Додаток 7.

АДРЕСАР

1.

Учесници
Име
Сашко

Презиме
Тодоров

2.

Фитим

Шабани

3.

Флутра

Фетаи

4.

Билјана

Белеска

5.

Маријан

Лакс

6.

Берат

7.
8.

Организација
Здружение на
производители на
здрава храна „Ековита“
Еколошко Друштво EKO
ACTION
Еколошко Друштво EKO
ACTION
„Парумба“ МКД

Место
Неготино

Адреса
4 Јули бр.67

мобилен
070/684 036

телефон
e-mail
043/362 643 ekovita@hotmail.com
micelium@yahoo.com

Тетово

Илинденска бб

075/521 377

Тетово

Илинденска бб

075/521 377

Струга

044/331 795 ecoactionte@yahoo.com
maestro_f10@yahoo.com
044/331 795 ecoactionte@yahoo.com
044/335 448 sweety_9006@hotmail.com
046/780 180 parumba_mkd@yahoo.com
beleskabiljana@yahoo.com
02/2031 193 m_laks@yahoo.com
graganskiekoloskiforum@yahoo.com
045/781 043 ue_natyra@yahoo.com
berat_70@hotmail.com
02/2465 963 samir@eko-tim.org

Скопје

Села

Граѓански еколошки
форум
З.Е „Натура„

Индустриска
070/744 946
зона, Полипласт
Кичевска 1,
070/959 792

Струга

В.Малески-Тале, 075/551 572

Самир

Мемедов

ЕКО-ТИМ

Скопје

Скопје

070/746 792

Милан

Неделковски

„Проактива„

Скопје

Корушка бр.8,

070/825 082

9. Љупчо
10. Гоце

Ристевски
Талевски

„Пелагонија„
„Пелагонија„

о. Новаци,
о. Новаци,

о. Новаци, бб
о. Новаци, бб

075/433 102
071/544 875

11. Несим

Велиу

Центар за развој на
екологија - ИДЕАЛ

Тетово

12. Христијан

Ковачески

„Парумба“ МКД

Струга

13. Јетмир

Идризи

14. Фатмир

Кадриу

Еколошко здружение
„Амбиенти“
Еколошко здружение
„Амбиенти“

15. Блаже

Андонов

16. Бојан

Симовски

web site
www.linkngo.org/ekovita

02/2465 963 milan@proaktiva.org.mk
m_nedelkovski@yahoo.com
047/282 125 pelagonijanovaci@yahoo.com
047/282 125 pelagonijanovaci@yahoo.com
g.talevski@mt.net.mk

www.proaktiva.org.mk

Јане Сандански
бр.8

070/632 818 Ideali_mk@yahoo.com
nesim_v@yahoo.com

www.ideal.org.mk

с.Камењане
о.Боговиње
с.Камењане
о.Боговиње

Индустриска
070/744 946
зона, Полипласт
с.Камењане
070/689 837
о.Боговиње
с.Камењане
070/524 331
о.Боговиње

046/780 180 parumba_mkd@yahoo.com
kikokovaceski@yahoo.com
ambientikamjan@yahoo.com

Еколошко друштво
„Екумена“

Василево

Василево, бб

034/326 731

071/881 020 ekumenavasilevo@yahoo.com

Здружение на студенти
на шумарски факултет
„Дрен“

Скопје

Александар
Македонски бб

02/3135 033

070/595 321 dren@sf.ukim.edu.mk
bokaco@gmail.com

ambientikamjan@yahoo.com

Скопје

Александар
Македонски бб

18. Емил

Трендафилов Здружение на студенти
на шумарски факултет
„Дрен“
Смилев
ЕГ „Грин Пауер“

Велес

19. Ана

Лазаревска

Скопје

20. Столе

Георгиев

ЦИРКО-Климатски
промени и енергиски
технологии
Центар за локален
развој

Трајко Панов
бр.22
Карпош 2, бб

Скопје

Пиринска бб,
барака 8

070/742 601

02/3073 637 contact@celor.org.mk
stole@celor.org.mk

www.celor.org.mk

21. Петре

Ташков

Центар за локален
развој - ЦЕЛОР

Скопје

Пиринска бб,
барака 8

070/965 256

02/3073 637 contact@celor.org.mk
petre@celor.org.mk

www.celor.org.mk

22. Весна

Јадроска
Потиќ

24. Христина

Димовска

25. Наташа

Гинова

„Биосфера“

Битола

26. Александра Ристовска

ИПО „Крсте Јон“

Струга

02/3073637 contact@see.org.mk
jadroska@yahoo.com
02/3073637 contact@see.org.mk
kpotic@yahoo.com
047/234 973 biosfera@mt.net.mk
hristinadimovska@yahoo.com
biosfera@mt.net.mk
047/234 973 nginova@yahoo.com
046/788 158 greencenter_struga@yahoo.com

27. Трајче

Наумоски

28. Руска

Мицева

Македонско лимнолошко Охрид
друштво
ДЕМ
Скопје

Пандо Кљашев
бр.5
Пандо Кљашев
бр.5
Димо Хаџи
Димов бр.3
Димо Хаџи
Димов бр.3
Владо Малески
бб
Наум Охридски
50
Васил Ѓоргов
39, барака 6

071/582 778

23. Катерина

Здружение на инженери Скопје
на животна среда
Здружение на инженери Скопје
на животна среда
„Биосфера“
Битола

29. Славица

Фурнаџиска

Еколошко друштво
„Брица“

Берово

Моша Пијаде
42/а

071/245 655

033/472 602 ed_brica@yahoo.com
slavica72@freemail.com.mk

30. Жаклина

Реџовска

Еколошко друштво
„Брица“

Берово

Моша Пијаде
42/а

070/928 874

033/472 602 ed_brica@yahoo.com

31. Јосе

Митев

Еколошко друштво
„Екумена“

Василево

Василево, бб

070/701 959

034/326 731 ekumenavasilevo@yahoo.com

32. Фљамур

Муладаути

Дебар

Дебар

070/927 070

046/835 105 muri_60@yahoo.com

33. Игор

Здравковски

Центар за одржлив
развој на заедницата
ЕГ „Грин Пауер“

Велес

Трајко Панов
бр.22

071/747 470

043/221 583 greenpowermk@yahoo.com
043/224 682 velespatriots@yahoo.com

34. Сашка

Богданова

ДЕМ

Скопје

35. Гоце

Стојановски

Кратово

36. Марија

Јаннковска

Центар за независни
граѓански иницијативи
Еко-свест

Васил Ѓоргов
02/3220 518
39, барака 6
Планинска бр.4 031/481 102

17. Божин

Скопје

11 Октомври
125/12

070/637 437

02/3135 033 dren@sf.ukim.edu.mk
bozint@yahoo.com
043/221
043/224
02/3061
02/3099

070/502 093
071/755 799
075/696 361

070/391 961
075/769 863

02/3217 245

583 greenpowermk@yahoo.com
682
459 ana.lazarevska@gmail.com
298

046/231 052 mld@mt.net.mk
046/262 910
02/3220 518 dem@dem.org.mk
ruska@dem.org.mk

www.mf.edu.mk

www.biosfera.org.mk
www.biosfera.org.mk

www.dem.org.mk

www.nvocentri.org.mk

070/858 039 saska@dem.org.mk

www.dem.org.mk

070/258 187 cngi99kratovo@freemail.com.mk
ekokrater@freemail.com.mk
070/851 555 marija@ekosvest.com.mk

www.ekosvest.com.mk
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Скопје

Козле, 100

070/651 128 contact@eko.net.mk

Скопје

Скопје

070/350 790 atanasovskapetrovska@yahoo.com

39. Даниела

Атанасовска- Ревија Екологија
Петровска
Каневче
Радио Скопје

Скопје

Скопје

075/243 243 Kanevcedaniela@yahoo.com

40. Свето

Стефановски

Ревија Екологија

Скопје

Скопје

02/3112 226

41. Милена

Спасовска

„Проактива„

Скопје

Корушка бр.8,

02/2465 963

070/662 930 mmmedeja@yahoo.com

Име
42. Љупчо

Презиме
Стојановски

Организација
UNDP

Место
Ресен

Адреса
Ресен

мобилен
070/367 232

телефон
e-mail
047/455 190 ljupco.stojanovski@undp.org

43. Димитрија

Сековски

UNDP

Ресен

Ресен

070/367 231

44. Жарко

Конески

КОЦКА

Скопје

Козле, 100

070/387 760

02/3083 061 zarko@kocka.org.mk

www.kocka.org.mk

45. Гордана

Коџухарова

МЖСПП

Скопје

Дрезденска 52

02/3066 931

www.moepp.gov.mk

46. Сашо

Секуловски

ККЈ

Скопје

Даме Груев
02/3229 808
градски зид бр.4

02/3066 930 iinfo@moepp.gov.mk
o@moepp.gov.mk
02/3229 717 pro@moepp.gov.mk

47. Златко

Самарџиев

ГЕФ

Скопје

Водњанска
15/6

48. Билјана

Шведска Амбасада

Скопје

Скопје

49. Игор

ЏартоваПетровска
Славкоски

Скопје

50. Јулијана

Даскалов

Milieukontakt
International
Milieukontakt
International

37. Златан

Мујчин

38. Тања

Еко-нет

www.eko.net.mk

revijaekologija@yahoo.com
www.proaktiva.org.mk

Гости

070/392 754

dimitar.sekovski@undp.org

zlatko.samardziev@undp.org

web site
www.undp.org.mk
www.undp.org.mk

www.moepp.gov.mk
www.undp.org.mk

Козле, 100

biljana.dzartovapetrovska@foreign.ministry.se
02/3090 400 igor@mkoe.org.mk

www.milieukontakt.nl

Скопје

Козле, 100

02/3090 400 julijana@mkoe.org.mk

www.milieukontakt.nl

Организација
Македонски Зелен
Центар
ИПО „Крсте Јон“

Место
Скопје

Адреса
Козле, 100

мобилен
070/514 000

Струга

070/688 331

Македонски Зелен
Центар

Скопје

Владо Малески
бб
Козле, 100

Организација
Име
51. Методија

Презиме
Саздов

52. Маја

Марковска

53. Александра Каракашова

070/666 230

телефон
e-mail
02 3083 061 zeleni@zeleni.org.mk
www.zeleni.org.mk
sazdov@gmail.com
046/788 158 greencenter_struga@yahoo.com
13.maja@gmail.com
02 3083 061 zeleni@zeleni.org.mk
www.zeleni.org.mk
aleksandrakarakashova@yahoo.com
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54. Александра Пандовска

„Биосфера“

Битола

55. Нешат

Аземоски

„Биосфера“

Битола

56. Ивана

Најдоска

„Проактива„

Скопје

„Биосфера“

Битола

57. Тони
58. Диме

„Биосфера“

Битола

Димо Хаџи
Димов бр.3
Димо Хаџи
Димов бр.3
Корушка бр.8,

070/237 572
070/810 606

047/234 973 biosfera@mt.net.mk
nginova@yahoo.com
047/234 973 biosfera@mt.net.mk

02/2465 963

Димо Хаџи
Димов бр.3
Димо Хаџи
Димов бр.3

www.biosfera.org.mk
www.biosfera.org.mk

ivana@proaktiva.org.mk
kiki_najdoska@yahoo.com
biosfera@mt.net.mk

www.proaktiva.org.mk

biosfera@mt.net.mk

www.biosfera.org.mk

www.biosfera.org.mk

047/234 973
047/234 973
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