
Дијалог со граѓанските организации – 
Платформа за структурно учество во ЕУ 

интеграциите 
 

1 
Проектот Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ Интеграциите е финансиран од Европска Унија 



Цел на проектот e: 

Да се овозможи  

 Суштинско и структурно учество на граѓанското 
општество кое ги одразува ставовите на граѓаните за 
клучните секторски реформи во процесот на ЕУ.  

 



Проeктот ќе обезбеди: 

Платформа која го структуира граѓанското учество во институционалните 
консултативни механизми  

зголемување на достапноста на информации; 
поддршка на учеството во процесите на креирање јавни политики врзани 
со пристапувањето кон ЕУ; 

Зајакнување на институционални механизми за консултации меѓу Владата и 
граѓанското општество 

зголемување на влијанието на граѓанското општество врз секторските 
реформи во процесот на пристапување кон ЕУ; 

Зголемување на влијанието на граѓанското општество врз секторските политики 
преку креирање на јавни политики базирани на докази 



За кого и со кого ќе работиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Советот за соработка со и за  

развој на граѓанското 
општество [Советот] 

 
Секторските работни групи 
 

 
Преговарачките тимови  
 

Сите граѓански организации  

Жени  
 

Граѓани  
 

Медиуми 
  

Креатори на политики и државни институции 
 

Формални консултативни механизми  

Имплементатори: Фондација Отворено Општество Македонија; Евротинк - Центар за европски 
стратегии; Центар за граѓански комуникации; Реактор – Истражување во акција! 



Конференции за вмрежување на тема учество на 
граѓанското општество во креирање и спроведување 
на секторските политики, со сите засегнати страни; 

 
Мониторирање и оценување на граѓанска 

вклученост.  

Развивање на методологија и спроведување на 
проценка на потребите на претставниците 

граѓанските организации. 
 

Организирање на консултации за секторски 
политики и застапување кај европските 
поддржувачи (студиски посети во ЕУ); 

 
 

Подготовка и публикација на извештаи во 
сенка за работата на секторските работни 

групи кои вклучуваат анализа на секторските 
политики и вклучуваат посебен акцент на 

родовиот ефект на политиките; планирањето и 
искористеноста на ИПА фондовите и 

вклученост на граѓанскиот сектор во работните 
групи. 

  

Зголемена транспарентност 
на институционални 

механизми за учество на 
граѓанското општество во 
процесот на креирање и 

носење одлуки 

Формализиран механизам за 
мрежно поврзување на 
граѓанското општество 

Подобра информираност на 
претставниците на граѓанското 
општество во механизмите за 
консултации за потребите на 

граѓаните; 

Зголемени капацитети на 
претставниците на граѓанското 

општество во трите консултативни 
механизми за ефективно застапување 

и стратешко планирање; 

Зголемено влијание од 
граѓанското општество врз 

секторските политики 

Достапни и релевантни 
информации за националните 

консултативни процеси; 

Зголемен капацитет за 
граѓанско учество во процесите 

на креирање политики; 

Мапирање на граѓанското општество преку 
спојување на веќе постоечки датабази; 

 
Создавање и одржување на датабаза од 

работни групи, консултативни тела и други 
консултативни механизми; 

 
Развивање на веб платформа како централна 

точка за консултативни процеси; 
 

Потпишување на меморандуми за соработка; 
  

 
Градење на капацитети на граѓанското 

општество и нивно тематско 
вмрежување;  

 
Креирање на едукативни материјали 

(Водич за институционални механизми 
на вклученост, туториали, обуки, видеа); 

 
Спроведување на консултации со 

граѓанското општество за моделот за 
избор на граѓански организации во 

секторските работни групи; 
 
 

Развивање и имплементација 
на комуникациски план; 

Регистрирање на посебен 

правен субјект. 

Спроведување на јавни консултации, 
според тековните потреби во процесот 

на пристапување кон ЕУ; 
 

Визуелизации на клучните заклучоци 
од работата на секторските работни 

групи; 
 

Обезбедување на веб стриминг на 
седници на Советот;  

 
Подготовка на декларација за 

транспарентност  



Активности за Советот 

Обезбедување на веб стриминг за седниците на Советот за соработка со и развој на 
граѓанското општествo  

 
Креирање на едукатавни материјали (видеа и туториали) за подобро разбирање на 

работата на Советот  
 

Спроведување на јавни консултации според потребите на Советот и граѓанскиот сектор   

 
Вклученост на претставници на Советот на конференции за вмрежување на тема 
учество на граѓанското општество во креирање и спроведување на секторските 
политики со сите засегнати страни 

 

Проценка на потребите на претставниците на граѓанските организации кои учествуваат 
во Советот   



 
 

Придобивки за Советот од Проектот  
„Дијалог со граѓанските организации – Платформа за структурно учество во ЕУ 

интеграциите“ 

    

 

 

 

 Зголемено разбирање на работата и процесот на носење на одлуки во 
Советот  

Зголемена транспарентност и одговорност   

Зголемена легитимност  

Зголемена видливост на Советот како институционален консултативен 
механизам пред граѓанското општество 

Споделување на информации и препораки за вклученост на граѓанските 
организации во секторските реформи во процесот на ЕУ  



Ви благодариме! 
sandra.anastasovska@fosm.mk  

mailto:sandra.anastasovska@fosm.mk

