Здружение на граѓани Медиа Плус

Наслов на акцијата: Здружени сме посигурни и побезбедни
Партнер: ТРД Радио КАНАЛ 77
Период на реализација: 18 месеци (01.06.2019-30.11.2020)
Општа цел: Граѓанскиот сектор соработува со локалните власти и активно придонесува кон
позитивни општествени промени и социјално-инклузивно управување на локално ниво.
Специфична цел: Граѓанските организации и граѓанските активисти во 8 општини од 8
региони се охрабрени за соработка со локалните власти и учество во процесите на
креирање и донесување одлуки преку промоција на позитивни примери и иницирање на
нови заеднички акции
Активности
Селекција на 8 општини/локални Совети за превенција и 24 ГО
Меморандуми за соработка со селектираните 8 општини
Истражување на активноста на нововоспоставените локални Совети за превенција во
селектираните 8 општини и вклученоста на граѓаните и ГО во носење одлуки, и,
споделување на анализа
Истражување на проблеми/приоритети на граѓаните од областа на безбедност и
превенција во 8 општини
Изработка и споделување на анализи за секоја од истражените општини
Продукција, емитување на радио и споделување на 8 новинарски прилози
Истражување за позитивни примери од соработката на ГО и ЛС во областа на креирање и
носење одлуки и успешни приказни
Изработка, промоција и споделување на 8 визуелизации за позитивни примери (успешни
приказни од соработката помеѓу граѓанските организации и локалните власти за решавање
на локални проблеми)
Организирање и спроведување на 8 информативно-едукативни работилници за локалните
Совети за превенција и граѓански организации во 8-те селектирани општини
Проектот е поддржан од Цивика мобилитас
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат
НИРАС, МЦМС и ФЦГ. Мислењата кои се изразени овде не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика
мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.

Организирање и спроведување на 1 завршен настан за вмрежување и споделување
искуства за актерите од сите 8 вклучени општини (Р4)
Вкупен буџет на акцијата

1.797.800,00 МКД

Резултати
Р1 – Воспоставена комуникација и соработка за потребите на акцијата со 8 локални Совети
за превенција во различни региони и најмалку 24 граѓански организации од истите општини
Р2 – Подготвена и споделена анализа за активноста на 8 локални Совети за превенција и
вклученоста на граѓанските организации во креирање и донесување на одлуки
P3 – Информирани граѓани со подигната свест за улогата во превенција и безбедност преку
подготвена и промовирана анализа на граѓански приоритети и проблеми во областа на
превенцијата за 8 избрани општини
Р4 – Зајакнати капацитети на 8 локални Совети за превенција и 24 граѓански организации
за обезбедување на учество и добро управување

Релевантност на акцијата за Цивика Мобилитас
Предложената акција е во согласност со општата цел на Цивика мобилитас, односно,
реализацијата на акцијата ќе допринесе кон јакнење на граѓанскиот сектор и промоција и
охрабрување на граѓанскиот активизам, како и јакнење на соработката со локалните власти
- во нашата акција, претставени преку локалните Совети за превенција.

Контакт лица:
Слободанка Блажевска-проектен координатор
Драгана Митровиќ-проектен соработник
тел. 032 397 707
mail: info@mediaplus.org.mk

Проектот е поддржан од Цивика мобилитас
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат
НИРАС, МЦМС и ФЦГ. Мислењата кои се изразени овде не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика
мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.

