Програмата „Форуми во заедницата“ е финансирана од Швајцарската агенција за развој
и соработка (SDC), а ја спроведуваат пет организации: ФООМ, ЦИРа, МЦМС, АДИ и АЛКА.
Програмата ја поддржува Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).

Програма „Форуми во заедницата“

Програмата оперативно ја координира Единицата за координација на форумите
Контакт: Тел. 02 3119-106/107, Факс. 02 3118-737
www.forumivozaednicata.com.mk

Спроведувач на Програмата во
општините Штип и Виница
Центар за институционален развој (ЦИРа)
Тел. 02/3114-855
Факс. 02/3214-132
Спроведувач на Програмата во Шуто Оризари,
Македонска Каменица и Делчево
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
Тел. 02/3065-381
Факс. 02/3065-298
Спроведувач на Програмата во општините
Кривогаштани и Тетово
Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ)
Тел. 02/2454-882 – 02/2444-488
Факс. 02/2403-010
Спроведувач на Програмата во општината Илинден
Центар за одржлив развој “Алка“
Тел/Факс. 02/3214-505
02/3211-664
Спроведувач на Програмата во општините
Студеничани, Боговиње и Брвеница
Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ)
Тел. 042 221-100
Факс. 042 221-102

Програмата е финансирана од Швајцарската
агенција за развој и соработка (SDC)
Тел. 02/3103-340
Факс. 02/3103-341

Учествувај

во донесување одлуки

П

рограмата „Форуми во заедницата“ има за цел да го поддржи процесот
на децентрализација во Република Македонија и да им овозможи на
граѓаните да учествуваат во развојот на локалната заедница. Граѓаните,
преку Програмата, имаат можност да си го подобрат секојдневниот живот со
сопствени идеи и учество, а администрацијата да развие локално управување
преку учество, одговорност и доверба.
Форумот е модел за вклучување на граѓаните во донесување одлуки на
локално ниво. Граѓаните дискутираат за теми кои се важни за нивното секојдневие преку „работни маси“ што ги одразуваат нивните економски и социјални интереси. Во текот на форумскиот процес, што содржи шест сесии, се
презентира и буџетот на општината преку транспарентен отчет на локалната
администрација. Граѓаните, на овој начин, активно се вклучуваат со давање на
свои идеи и предлози. Учесниците на форумите, со директно граѓанско вклучување, формираат на почетокот неформални, а потоа и формални партнерства.

Во овој циклус ќе се организираат два типа на Форуми – проектен и меѓуопштински форум.
Проектен форум
Учество на општината

Донација на SDC

Вкупен буџет

Илинден

2.400.000

2.400.000

4.800.000

Шуто Оризари

2.400.000

2.400.000

4.800.000

Кривогаштани

1.400.000

1.400.000

2.800.000

Студеничани

2.400.000

2.400.000

4.800.000

Виница

1.400.000

1.400.000

2.800.000

Штип

2.400.000

2.400.000

4.800.000

Тетово

2.400.000

2.400.000

4.800.000

Учество на општината

Донација на SDC

Вкупен буџет

Брвеница и
Боговиње

3.400.000

3.400.000

6.800.000

Македонска
Каменица и Делчево

3.400.000

3.400.000

6.800.000

Меѓуопштински форум

*Сумите се во МКД

Третиот циклус од третата фаза на програмата “Форуми во заедницата“ ќе
се реализира во 2013/2014 година и опфаќа 11 општини – Илинден, Шуто Оризари, Кривогаштани, Студеничани, Виница, Штип, Тетово, Брвеница, Боговиње,
Македонска Каменица и Делчево.
Вкупниот буџет за овој циклус изнесува 43 милиони и 200 илјади денари
од кои 21 милион и 600 илјади денари се учество на општините, а 21 милион и
600 илјади се донација на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).

