ПОКАНА
Дискусија и работилница за состојбата со доброто владеење и препораки
за нејзино подобрување
13 октомври 2016, Јавна соба, Скопје

Почитувани,
Фондацијата Метаморфозис Ве поканува на дискусијата и работилницата за
состојбата со доброто владеење со препораки за нејзино подобрување, која ќе се
одржи на 13 октомври 2016 г. во Јавна соба во Скопје, со почеток во 10.30 часот.
Целта на оваа дискусија е претставници од граѓанскиот сектор од повеќе аспекти да ја
проценат моменталната состојба со доброто владеење во РМ, да ги споделат своите
досегашни искуства, добри практики и да предложат начини за подобрување на
механизмите за добро владеење во иднина.
Во рамки на дискусијата повеќе претставници од граѓанскиот сектор од Македонија ќе
ги претстават состојбите со доброто владеење во земјава, а потоа ќе ги анализираат
начините на подобрување на ситуацијата со своите колеги од Босна и Херцеговина,
Србија и Република Чешка.
Во продолжение, како дел од работилницата, претставниците на земјите од Западен
Балкан и од Вишеградскиот Регион заедно со учесниците на настанот поделени во
групи ќе ги презентирааат своите добри практики и ќе се фокусираат на успешни ИКТалатки кои се покажале како најпрактични и најкорисни.
Овој настан е дел од проектот АКТИОН ВИШЕГРАД СЕЕ, чија цел е промоција на едно
динамично граѓанско општество, кое ефикасно ги мобилизира граѓаните, а за нивно
активно ангажирање за прашања поврзани со доброто владеење во контекст на
пристап кон ЕУ, и кое влијае на политиките и на процесот на донесување одлуки, како
на национално, така и на регионално ниво во Западниот Балкан.
Ве молиме, Вашето присуство на настанот да го потврдите не подоцна од до 11
октомври (вторник) по е-мејл на goran@metamorphosis.org.mk или телефонски на 02/3
109 325, лице за контакт: Горан Ризаов.
Со почит,
Фондација Метаморфозис

АГЕНДА
13 октомври 2016, 10.30 часот, Јавна соба, Скопје

11.00 - 11.15

Добредојде и вовед во проектот и во дискусијата
●

11.15 - 13.30

Бардил Јашари, Фондација „Метаморфозис“

Дискусија: Моменталната состојба со доброто владеење во
Македонија и споредба со земјите од Западен Балкан и
Вишеград
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Микал Шкоп, Коховолит, Република Чешка
Борис Бркан, Зашто не?, Босна и Херцеговина
Ивана Савиќ, ЦРТА, Србија
Чендреса Сулејмани, Центар за истажување и креирање
политики
Филип Чапароски, Национален демократски институт
Гордана Димитровска, Министерство за информатичко
општество и администрација
Натали Петровска, Коалиција сите за правично судење
Висар Шеху, ИКТ за промени
Дамир Незири, Фондација Вестминстер

Модератор: Тамара Ресавска
13.30 - 14.00

Кафе-пауза

14.00 - 16.00

Работилница: Позитивни примери и искуства на земјите од
Западен Балкан и од Вишеградскиот Регион (поделба на
учесниците во групи со ментори)
●
●
●

16.00 - 16.30

Микал Шкоп, Коховолит, Република Чешка
Борис Бркан, Зашто не?, Босна и Херцеговина
Ивана Савиќ, ЦРТА, Србија

Завршна дискусија, извлекување заклучоци и препораки врз
база на споделените искуства

