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Компонента 1:

Зајакнување на алијансите на граѓанските организации
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.
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