
Проектот за граѓанско учество (Пгу) на УСаИД, 
кој започна Со Својата актИвноСт во авгУСт 2016 
гоДИна, го зајакнУва конСтрУктИвното УчеСтво 
на граѓанСкИте органИзацИИ (го) во оДноС на 
полИтИкИ И прашања оД јавен ИнтереС И ја 
зголемУва И оДржУва вклУченоСта на млаДИте 
во јавнИот  жИвот во макеДонИја.  

главната цел на пгУ  е Да Се зајакне капацИтетот 
на го И  млаДИнСкИте грУпИ за УнапреДУвање 
на јавнИте полИтИкИ, поДобрУвање на јавнИте 
УСлУгИ, промовИрање на Доброто влаДеење И 
Да прИДонеСе за поДобрУвање на жИвотнИот 
СтанДарД на лУѓето во макеДонИја.

ПГУ Ги ПоддржУва алијансите на 
Го кои се фокУсираат на следните 
клУчни области:

• владеење на правото 
• антикорупција 
• човекови права 
• економски раст 
• погодна деловна средина и 
• мониторинг и надзор на јавните институции

компонента 1 – активности и резултати 
во текот на првите три години на проектот, пгУ ќе 
идентификува најмногу пет алијанси на го и ќе ги поддржи:

•  да станат лидери во оформувањето и     
 конструктивно учество во однос на прашања од  
 јавен интерес;

• да ги зголемат своите капацитети за вклучување    
 на граѓани, медиуми, владини институции и други  
 чинители во унапредување на јавната добробит; 

•  да го зајакнат својот институционален    
 капацитет.

алијансите на го вклучуваат законски регистрирани и 
нерегистрирани коалиции, платформи, мрежи и алијанси 
на го кои се состојат од петчлени го, или повеќе. 
пгУ е петгодишен проект финансиран од страна на 
американската агенција за меѓународен развој (УСаИД) 
во македонија. пгУ се спроведува од страна на Ист вест 
менаџмент Институт во партнерство со Фондацијата за 
интернет и општество “метаморфозис”, асоцијацијата за 
демократски иницијативи (аДИ), Фондацијата отворено 
општество во македонија (Фоом) И националниот 
младински совет на македонија (нмСм).

клучни активности на комПонента 1:

• Доделување на пет партнерски грантови за    
   алијанси на го; 
• обезбедување на помош за развој на        
   капацитетите на овие алијанси на го.

клучни очекувани резултати:
• значаен напредок постигнат во клучните области 

на политики како резултат на стратешките 
активности преземени од страна на петте 
алијанси на го подджани од страна на пгУ;

• алијансите на го да бидат проширени со нови 
чинители; 

• воспоставени механизми и пракси за генерирање 
на граѓански активизам и поддршка од долу кон 
горе за иницијативите на алијансите на го; 

• организациска промена која води кон 
воспоставување на одржливост на алијансите на го.

овој  Информатор е подготвен од страна на проектот на УСаИД за граѓанско учество со поддршка на американската агенција за 
меѓународен развој. Ставовите изразени во оваа публикација не ги изразуваат ставовите на УСаИД и владата на СаД.

зајакнување на алијансите на граѓанските организации
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