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Добредојдовте во првото издание на билтенот на Проектот на УСАИД за граѓанско учество (ПГУ).
Нашата цел е тој да биде квартална публикација и истиот да го користиме за со вас да споделиме
новости, прилози и клучни достигнувања поврзани со работата на ПГУ.
Во секое издание, ние:
• ќе ви обезбедиме најнови информации за активности и настани спроведени
во текот на предходниот квартал;
• ќе споделиме прилози кои го покажуваат влијанието на поддршката од
страна на ПГУ врз подобрување на животот на граѓаните во Македонија;
• ќе ги нагласиме тековните и новите можности за грантови во рамки на
компонентите на ПГУ, и
• ќе ве информираме за претстојните настани за следниот квартал.

Официјална промоција на ПГУ, ноември 2016 год., Скопје

Консултантство за консултанти на ПГУ, декември 2016 год.

Забелешка од уредникот

С

е надеваме дека овој билтен
ќе ви биде одличен извор на
корисни информации.

Имаше многу возбудливи збиднувања
во рамките на ПГУ во првите месеци
на неговото спроведување. Од самиот
почеток, во август 2016 година,
проектниот тим работеше напорно со
цел да започне и спроведе различни
програми и активности. Тука спаѓаат
организирањето на официјалната
промоција на ПГУ на 18 ноември
2016 година; како и подготовка и
објавување на Повиците за апликации
за партнерските грантови, грантовите
за стратешка поддршка, грантовите
за поддршка на младинското учество
и програмата за Linking, Engagement,
Advocacy, and Development (LEAD MK) во
Македонија. Во ноември организиравме
консултантство за консултанти како
прв чекор во подготовката на LEAD MK
програмата и го завршивме првиот
круг на информативни сесии за
јавноста спроведени од страна на ПГУ
низ целата држава. За овие активности
ќе можете повеќе да прочитате подолу
во текстот.
Се надевам дека ќе уживате во читањето
на ова, но и на идните изданија на
билтенот на ПГУ.

Ви благодарам,
Ана Дракиќ
Директор на Проектот за граѓанско
учество

Би сакале да ги слушнеме вашите мислења и предлози за овој билтен и за работата на ПГУ. Ве молиме да ни ги испратите
вашите повратни информации во било кое време со тоа што ќе ни пишете на: cepmk@ewmi.org и следете нè на
https://www.facebook.com/CEPMacedonia/
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Цели и програми на ПГУ

П

ГУ е петгодишна програма
финансирана од страна на УСАИД
во Македонија, која работи на
постигнување на две цели:
• Да се зајакне конструктивното учество
на граѓанските организации (ГО) во
однос на политики и прашања од
јавен интерес, и
• Да се зголеми и одржи вклучувањето
на младите во јавниот живот.
Главната цел на ПГУ е да се зајакнат
капацитетите на ГО и младинските
групи за унапредување на јавните
политики, подобрување на јавните
услуги, промовирање на доброто
владеење и да се придонесе за
подобрување на животниот стандард
на луѓето во Македонија. ПГУ е
посветен на родова еднаквост и
заштита на правата на социјално
исклучените групи во државата.

ПГУ ја започна својата работа во август
2016 година. Проектот се спроведува
од страна на Ист Вест Менаџмент
Институт (ИВМИ), во партнерство со
четири локални ГО: Фондација за
интернет и општество “Mетаморфозис”,
Асоцијација за демократски иницијативи
(АДИ), Фондација отворено општество
во Македонија (ФООМ) и Националниот
младински совет на Македонија
(НМСМ).
ИВМИ е независна и непрофитна
организација со седиште во Њу
Јорк, која работи на зајакнување на
демократските
општества
преку
поврзување на владата, граѓанското
општество и приватниот сектор со цел
да се изградат отчетни, подготвени
и транспарентни институции кои се
во служба на најдобрите интереси на
луѓето.

LEAD MK информативна сесија во
Американско катче, Струга

Директорот на канцеларијата за
развој, Едвард Гонзалез дава изјава за
медиумите во Гостивар

Со цел да ги постигне своите цели,
ПГУ спроведува активности во
рамки на четири компоненти:

ФООМ ќе бидат одговорни за координирање на помошта за
развој на капацитетите од страна на ПГУ за сите грантисти на ПГУ.

√ Зајакнување на алијансите на ГО,
која се спроведува од страна на
“Mетаморфозис”;

За повеќе информации во врска со работата на ПГУ, видете ги
информативните листови на веб страните на:

√ Зајакнување на ГО, која се спроведува
од страна на “Mетаморфозис” и АДИ;

▪ http://metamorphosis.org.mk/proekti_arhiva/proekt-za-gragjansko-uchestvo-cep/

√ Зајакнување на младинското учество,
која се спроведува од страна на НМСМ, и
√ Зајакнување на младинскиот активизам,
која се спроведува од страна на АДИ.

▪ http://www.nms.org.mk/en/ongoing-projects/
▪ http://www.adimacedonia.org/category/programs/civic-engagement-project/
или побарајте флаер преку праќање на емаил порака на: cepmk@ewmi.org

Можности за грантови

П

ГУ обезбедува повеќе
можности за поддршка,
преку грантови за ГО и
алијанси на ГО, вклучувајќи и
младински ГО, како и млади
лица во Македонија. Овие
можности вклучуваат:

▪ Партнерски грантови (ПГ) кои ги
поддржуваат алијансите на ГО: да
станат лидери во оформувањето
и конструктивното учество во
прашања од јавен интерес; да ги
зголемат своите капацитети за
вклучување на граѓани, медиуми,
владини институции и други
чинители во унапредување на
јавната добробит; и да го зајакнат
својот институционален капацитет.
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▪ Грантови за стратешка поддршка
(ГСП) кои ги поддржуваат ГО,
вклучувајќи и тинк-тенкови, кои
работат на промовирање на доброто
владеење, подобрување на јавните
услуги, владеење на правото,
антикорупција, човекови права,
економски раст, овозможувачка
деловна средина, како и мониторинг
и надзор на јавните институции.
▪ Грантови за поддршка на
младинското учество (ГПМУ)
кои поддржуваат иницијативи на
регистрирани и нерегистрирани
младински групи кои се фокусираат
на: едуцирање на младите за
нивните права и можности за учество
во јавниот живот; ангажирање
на младите во користењето
на постоечките маханизми за

граѓанско учество и отчетност
со цел застапување со јавните
институции во однос на прашања
од приоритетен интерес за младите
или заедницата во целост, како и
следење на јавните институции;
обезбедување можности на младите
да дадат придонес на заедниците и
општеството и давање приоритет на
прашања кои би можеле да влијаат
врз нивните животи.
▪ LEAD MK годишна стипендирана
програма која ќе им овозможи
на младите луѓе во Македонија
да стекнат вештини, знаење и
можности за вмрежување, за да
станат лидери во унапредување
на јавните интереси во нивните
заедници, но и на регионално и
национално ниво.
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Престојни повици

Предходни повици

Во април 2017 год., ПГУ ќе објави:

Во текот на октомври – декември 2016 год., ПГУ објави Повици за
апликации за сите свои програми за
грантови и доби:

• 14 апликации за партнерските грантови;
• 66 апликации за грантовите за стратешка поддршка;
• 33 апликации за грантовите за поддршка на младинско
учество (ГПМУ); и
•	Апликации од 22 млади лица за LEAD MK програмата на ПГУ.
Во текот на јануари – март 2017 год., тимот на ПГУ и експертите
внимателно ги разгледаа овие апликации и доделија, како што
беше планирано, два партнерски грантови и избраа 17 млади лица
за учество во LEAD MK програмата. Исто така, ПГУ ги заврши првите
чекори на селекција за грантовите за стратешка поддршка.

• Повик за апликации за грантови наменети
за брзо делување (ГБД). Овие грантови ќе
поддржуваат иницијативи на регистрирани
ГО или нерегистрирани организации и
групи на граѓани за подигање на јавната
свест, спроведување на брза анализа или
формулација на политики, мобилизирање
на граѓани и други иницијативи за
решавање на неочекувани и важни
прашања од јавен интерес.
• Вториот Повик за грантови за поддршка на
младинско учество, и
• Повик за Годишна награда за младинско
учество.
Во текот на април - јуни 2017 год., ПГУ
планира да додели шест грантови за
стратешка поддршка, четири
грантови за поддршка на младинско учество
и четири грантови за брзо делување.

Новости и приказни
Информативните сесии на ПГУ

В

о текот на ноември – декември
2016 год., тимот на ПГУ и
претставниците на партнерите
во спроведувањето на ПГУ –
Метаморфозис, АДИ, ФООМ и НМСМ
– организираа шест информативни
сесии низ Македонија со цел
да ги информираат граѓанското
општество, приватниот сектор,
медиумите и граѓаните за целите,
пристапот и активностите на ПГУ.
Повеќе од 100 луѓе присуствуваа на
информативните сесии на ПГУ, кои
беа одржани во Скопје, Струга, Штип
и Гостивар. Тимот на ПГУ одржа
три дополнителни информативни
сесии во Американските катчиња во

Општа информативна сесија во Струга

овие градови за младите, кои беа
поканети да аплицираат за учество
во LEAD MK програмата на ПГУ и кои
бараат поддршка за своите граѓански
иницијативи од грантовите за
поддршка на младинското учество
на ПГУ. Директорката на Проектот
за граѓанско учество, г-ѓа. Ана
Дракиќ и претставниците на УСАИД
во Македонија им се обратија на
учесниците на информативните
сесии и ги охрабрија да побараат
поддршка од ПГУ за своите
иницијативи за граѓанско учество
како на ниво на заедница, така и на
национално ниво.
“Граѓанското
учество
не
е
еднократна работа. Ние сите сме
одговорни да се осигураме дека

работиме не само на подобрување
на нашите сопствени животи,
туку и на животите на луѓето од
нашата заедница. Ние силно ве
охрабруваме да бидете активни,
бидејќи единствениот начин за
нашите заедници да станат подобри
е ако сите учествуваме и ако активно
се ангажираме за подобрување
на
нашите
животи,
нашето
семејство и нашата заедница.”
– Едвард Гонзалез, Директор на
Канцеларијата за развој, на мисијата
на УСАИД во Македонија.
ПГУ и понатаму ќе продолжи со
организирање на информативните
сесии, со цел да допре до што
повеќе заедници во Македонија.

Пренос во живо на фејсбук профилот на УСАИД од Информативната сесија
на ПГУ во Американско катче во Штип
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Настан за натпревар на идеи

Д

о јануари 2017 година,
33
младински
ГО
и
нерегистрирани младински
групи поднесоа предлог идеи за
проекти како одговор на Повикот
за апликации за грантови за
поддршка на младинското учество
на ПГУ. 11 од овие групи ги исполнија
основните критериуми и истите
беа поканети да ги презентираат
своите идеи на натпреварот на
идеи, настан организиран од ПГУ
и партнерската организација АДИ.

Овој јавен настан се одржа на 9
февруари во просториите на НМСМ.
Претставниците од 11 младински
ГО ги презентираа своите идеи
пред Комисијата за разгледување
на грантовите од ПГУ, кои од друга
страна дадоа конструктивни повратни
информации за подобрување на
предложените проектни идеи.
24 млади претставници на ГО од
Скопје, Тетово, Крушево, Битола и
Прилеп презентираа широк опфат на
интересни идеи за учество на младите

Членови на комисијата за разгледување на грантовите (КРГ) од ПГУ

во решавање на приоритетните
потреби на ниво на заедницата, но исто
така и за преземање на иницијативи за
застапување кои вклучуваат интеракција
со институциите на централната власт.
На крајот од настанот, ПГУ ги покани
ГО кои ги презентираа најефективните
и најкреативните проектни идеи,
да поднесат целосна апликација
до ПГУ до крајот на март 2017 год.
ПГУ планира да додели грантови на
најдобрите апликанти во текот на
следниот квартал.

Претстваници на младински ГО
се регистрираат за настанот за
натпревар на идеи

“Ова за мене претставува можност за животна промена – да бидам во можност
да придонесам за мојата заедница” кажа претставник на една од младинските
ГО што учествуваше на настанот за натпревар на идеи на ПГУ.

Престојни активности
• Во април, ПГУ ќе организира LEAD Академија со учество на 17 млади мажи и жени;
• Во април, ПГУ ќе објави Повик за апликации за првиот круг на грантовите наменети за
брзо делување;
• Во мај, ПГУ ќе објави Повик за апликации за вториот круг на грантовите за поддршка на
младинското учество;
• Во мај, ПГУ ќе го објави повикот за номинации за Годишната награда за младинско учество.

Овој билтен е подготвен од страна на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, со поддршка на
Американската агенција за меѓународен развој. Содржината на оваа публикација е единствено одговорност
на Ист Вест Менаџмент Институт, Инк. и не ги изразува ставовите на УСАИД или владата на САД.
Проект на УСАИД за граѓанско учество (ПГУ) • Teл/Факс: +389 2 320 4450 • cepmk@ewmi.org
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