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Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

ПРЕДГОВОР
Почитувани читатели,
Пред Вас е Регистарот на активни организации во 8-те плански региони на
Република Македонија подготвен од проектот “Национален рурален парламент како глас
на руралното население”, финансиран од Европската Унија.
Главна цел на децентрализацијата е да го вклучи народот во процесот на
донесување одлуки. Тоа ќе им овозможи на граѓаните активна партиципативност во
изнаоѓањето решенија за секојдневните проблеми во нивните градови и села. Локалните и
националните институции во земјата се обидоа да ги вклучат засегнатите страни во
процесот на подготовка на стратегии за земјоделство и рурален развој. Главниот фокус
беше ставен на информирање и консултации, преку семинари и дебати. И покрај тоа што
беа поставени некои основи за понатамошно движење кон поголема партиципативност,
голем број на рурални граѓански организации не можат да се поврзат со процесите на
креирање политики. Во таа насока, проектот “Национален рурален парламент како глас на
руралното население”, работи на застапување, вмрежување и градење на капацитетите, за
да им овозможи на повеќе чинители да се поврзат со овие процеси. Проектот ги
поддржува руралните граѓански организации да го искажат својот глас и да го зголемат
своето присуство во процесите за развој на заедницата. Мобилизирањето на сите
релевантни актери кои директно или индиректно влијаат во земјоделскиот и руралниот
сектор, е особено важно за формирањето на ефективен и добро координиран одговор на
институциите на државата при креирањето на соодветната земјоделска политика,
прилагодувањето на законската регулатива и реформите во јавните институции.
Со помош на Регистарот на активни рурални граѓански организации ќе се
овозможи полесна мобилизација на граѓанските организации во решавањето на одредени
прашања/теми за кои ќе се дискутира во општеството и ќе се зајакне меѓусебната
комуникација и размена на информации. Регистарот ќе им служи на националните
институции за полесно да ги мапираат, да ги контактираат или да ангажираат релевантни
граѓански организации во процесите на донесување одлуки или кампањите за
подигнување на свеста.
Регистарот претставува отворен извор на информации достапни за сите, којшто
тековно ќе биде ажуриран и надоградуван со податоци за нови граѓански организации кои
активно работат во полето на руралниот развој. Основата на овој Регистар е поставена врз
база на теренско истражување спроведено во сите 8 плански региони на Република
Македонија, со цел да се идентификуваат активните рурални граѓански организации.
Презентирањето на податоците за активните граѓански организации е по плански региони
и тоа по следниот редослед:
1. Активни граѓански организации во Источниот плански регион на Р.М.
2. Активни граѓански организации во Југоисточниот плански регион на Р.М.
3. Активни граѓански организации во Североисточниот плански регион на Р.М.
4. Активни граѓански организации во Пелагонискиот регион на Р.М.
5. Активни граѓански организации во Полошкиот регион на Р.М.
Партнери во спроведување на проектот:
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6. Активни граѓански организации во Југозападниот плански регион на Р.М.
7. Активни граѓански организации во Вардарскиот регион на Р.М.
8. Активни граѓански организации во Скопскиот плански регион на Р.М.
Во сите случаи каде што покрај категоријата нема никаков податок, значи дека не
бил доставен од страна на организацијата. Доколку сте граѓанска организација која работи
во полето на рурален развој, а која не е заведена во овој регистар, партнерите на проектот
Ве
охрабруваат
да
го
пополните
прашалникот
http://ruralnet.mk/wpcontent/uploads/2017/10/Form-for-registration-of-CSOs_template.docx и да го доставите на
zg.akrra@yahoo.com со што ќе придонесете да се подобри и зголеми базата на податоци.
Регистарот го подготвија:
Акција за рурален развој
Мрежа за рурален развој на Република Македонија
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1.АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
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Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање
Адреса

1.1. Еколошко друштво “Виножито“- Штип
Здружение на граѓани
07. 04. 1990, Штип
ул. “Панче Карагозов“ бр. 57 Штип

Телефон
032 392 476

Email
edvinozito@t.mk

Веб-страница
/

Претседател/ Управител

Јорданка Калајџиеска

Телефон
Email
Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

078 473-630
edvinozito@t.mk
50

Членови (опис и број на членови)
360

Кратко резиме на организацијата

Еколошкото друштво "Виножито" од Штип е формирано во 1990 год. од
група ентузијасти. Активно работи 27 години на полето на зачувување и
унапредување на животната средина. Во своите редови има 360 членови од
различни возрасти и професии.
Досега има спроведено повеќе активности и проекти: акции за чистење на
цврст отпад во градот, акција за пошумување на голините, акции за
заштита на боровата шума од паразитот боров четник, акции за бесплатно
делење садници на граѓаните.
Реализирани проекти: Проект за заштита на реката Брегалница; Ресурсен
центар ДЕЦЕП - ДЕМ; Организацијата издавава Билтен "Еколошки
информатор"; снима Еко-квиз на локална телевизија во Штип.
Во последните седум години постојано ја следи работата на Одборот за
комуналии, урбанизам и животна средина во Штип, како активни учесници
на нивните состаноци даваат допринос за решавање на проблемите во
општина Штип.
Мисијата на здружението е зачувување и унапредување на животната
средина и создавање основа за здраво поколение.

Целна група





Граѓански организации
Образовни институции
Етнички заедници

Сектори на дејствување



Заштита на животна средина

Типови на активности





Обуки и работилници
Мониторинг на владини институции
Услуги

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Локално, нацинално, регионално и мегународно

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

1.2. Центар за култура и информации
“РАВЕН”
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

17.04.2002., Пехчево

Адреса

Ул.Симо Андоновски 12 Пехчево

Телефон

075/700-090

Email

ckiraven@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Маноил Стефановски

Телефон

075/700-090

Email

ckiraven@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

14

Членови (опис и број на членови)

56 членови - ученици, студенти, културни работници, уметници, археолози
и историчари на уметност

Кратко резиме на организацијата

Мисија: Заштита и презентација на духовната и матерјалната култура.
Негување на културното богатство и традициите со остварување на
поширок опшествен интерес преку стручна, научна и друга помош од
областа на матерјалната и духовната култура. Одржлив човеков развој и
неформално образование.
Визија: Подобрување на животот на граѓаните во областа на
матерјалното и духовното богаство. Подигање на јавната свест за
глобалните еколошки прашања и промена на јавното однесување.
Цели: Развој на руралните средини и едукација на населението.

Целна група



Граѓански организации

Сектори на дејствување









Образование
Јакнење на граѓанското општество
Човекови права
Заштита на животна средина
Обуки и работилници
Спроведување на истражувања и анализи
Информирање

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Национално и регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

1.3. Здружение на угостители, туристички
работници и занаетчии “НАПРЕДОК”
Невладина организација

Датум и место на основање

17.04.2002, Пехчево

Адреса

Ул.Ванчо Китанов бр.17 Пехчево

Телефон

075 700 090

Email

zutrznapredok@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Маре Стефанова

Телефон

071-373-326

Email

zutrznapredok@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

21

Членови (опис и број на членови)

52 членови - земјоделци, занаетчии, туристички работници, угостители и
др.

Кратко резиме на организацијата

Визија: Развој на земјоделието, туризмот, угостителството и
занаетчиството за рурален економски развој и подобар благодет на луѓето.
Мисија:
Намалување
на
сиромаштијата
и
економски
просперитет.Промоции и зачувување на старите занаети и рачните
ракотворби.Разновидност на биодиверзитетот и зачувување на здрава
животна средина.
Цели: Истражување на потребите, идентификација и решавање на
проблемите во сверите на опшественото живеење.Промоција и
презентација
на земјоделието, занаетчиството, туризмот и
угостителството, локален економски развој и развивање на руралните
средини.
 Земјоделци
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
 Земјоделци
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
 Земјоделци
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
Локално и национално

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:
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Целосен назив
Правен статус

1.4. Здружение за рурален развој „Јавор“
Зрновци
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

17.04.1997 Кочани

Адреса

Илинденска бб, 2305 Зрновци

Телефон

078/38 42 42

Email

javor@t.mk

Веб-страница

www.javor.org.mk

Претседател/ Управител

Жаклина Голчева

Телефон

078/38 42 42

Email

zgolceva@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

7

Членови (опис и број на членови)

31 возрасни членови и 17 младинци членови на Клубот на млади
истражувачи

Кратко резиме на организацијата

Здружението за рурален развој „ЈАВОР“ – Зрновци е невладина,
непартиска, непрофитна организација формирана далечната 1997 год. како
еколошко друштво Јавор. Во 2010 год при последната законска
пререгистрација на невладините организации во Р.Македонија, го менува
само предзнакот како Здружение за рурален развој бидејќи во текот на
своето постоење одсекогаш обработувало теми и спроведувало проекти кои
го опфаќаат руралниот развој на регионот на општина Зрновци, но и
пошироко на национално и интернационално ниво.
Преку овие проекти и активности посебно внимание се посветуваше на
зачувување на природните ресурси: водотеци( Зрновска, Морошка и
Видовишка река) плодните почви и биодиверзитетот на регионот од
секаков вид на можни загадувања и деградации.
Во досегашното скоро 15 годишно искуство здружението работеше на
следните теми:
•
заштита и унапредување на животната средина
•
одржлив развој
•
земјоделство
•
органско производство
•
рурален развој
•
селски туризам
•
заштеда на енергија и користење на обновливи извори
•
едукација, подигање на јавна свест
Цел: Подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во руралните
средини, поттикнување на руралниот развој, создавање и поддршка на
партнерства, идеи и проекти кои ќе носат просперитет, напредок на сите.
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Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Граѓански организации
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Регионално и локално

1.5. Невладина организација КХАМ Делчево
Невладина организација

Датум и место на основање

18.03.1999, Делчево

Адреса

Маршал Тито бр.69

Телефон

033-413-695

Email

nvokhamdelcevo@gmail.com

Веб-страница

http://khamdelcevo.org.mk/

Претседател/ Управител

Аксел Ахмедовски

Телефон

071-956-462

Email

Advokataksel@Yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

25

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Здружението на граѓани
НВО „КХАМ“ од Делчево е невладина,
непартиска и непрофитабилна организација, формирана со слободно
здружување на граѓаните, заради остварување, заштита и усогласување на

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Партнери во спроведување на проектот:

своите интереси и уверувања, како и заради вршење на дејности и
активности за подигање на образовното ниво и подобрување на
социоекономската состојба на маргинализирните групи, промоција и развој
на граѓанско општество и демократија.
Визија
Граѓаните во РМ се рамноправни, достоинствено вработени, со остварено
право на здравје и целосно вклучени во образовниот процес и останатите
сфери на општественото живеење.
Мисија
НВО “КХАМ” е граѓанска организација која преку информирање,
едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на
Ромите и маргинализираните групи да се ангажираат за да ги остварат
своите здравствени права, да обезбедат подобро образовно ниво и подобра
економска положба.
Цели (долгорочни и краткорочни)
Долгорочни цели
1. Остварувањето на човековите права и почитувањето на
принципот на недискриминација
2. Надминување на негативните наративи кон Ромите како
работници и и подобрување на нивната конкурентност на пазарот
на трудот
3. Зголемување на редовноста и подобрување на ниските резултати
на ромските ученици во образовниот процес
4. Доследна примена на здравствените права и примена на
превентивните здравствените програми кај ромската заедница
5. Вклучување на Ромите во важните општествени текови на
локално и национално ниво
Краткорочни цели
•
Промовирање на човекови права и заштита од дискриминација по
етничка основа и расна профилираност преку зголемен степен на
информираност на ромската заедница и маргинализираните групи
за основните човекови права
•
Остварување на право на домување на маргинализираните групи
со акцент на Ромите
•
Зголемување на вработливоста и вработеноста на Ромите и
подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот
преку надминување на негативните наративи и промоција на
позитивни модели на работници Роми
•
Зголемен опфат на ромските деца во предучилишното
образование и зголемување на редовноста и подобрување на
резултатите на ромските ученици од основното и средното
образование, а преку подигање на свеста на родителите за
важноста од образование на нивните деца
•
Афирмирање на ромската историја и култура
•
Имплементација на превентивните здравствените програми преку
надминување на бариерите при остварување на првата на здравје
и менување на негативните наративи за ромската популација
Вклучување и информирање на Ромите и маргинализираните групи со
акцент на младите во креирање на политики на локално и национално ниво
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
НВО „КХАМ“- Делчево се организира и делува на подрачјето на општина
Делчево и пошироко во територијата на Р. Македонија со посебен акцент
на Источниот регион во државата.

1.6. Здружение центар за лековити билки и
шумски плодови Амброзија
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

24.12.2004, Пехчево

Адреса

ул Илинденска бр 18, Пехчево

Телефон

072 321 848

Email

centar.ambrozija@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Јасминка Пашалиска-Андоновска

Телефон

072 321 848

Email

jasminka.andonovska@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)
37

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Кратко резиме на организацијата

Здружението Центар за лековити билки и шумски плодови „Амброзија“ е
активно на полето на рурален развој, прашања поврзани со животната
средина и поттикнувањето на младинскиот активизам од 2004 година.
МИСИЈА: Подобрување на квалитетот на живеење преку активности
насочени кон поддршка на руралниот развој, заштита на животната
средина, едукација на граѓаните за правилно искористување на природните
ресурси, промоција на младиски активизам.

Целна група

 Граѓански организации
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Занаетчии
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
локално, национално, регионално, меѓународно

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

1.7. Еколошко друштво „Здравец 2002“
НВО

Датум и место на основање

19.07.2002, Македонска Каменица

Адреса

Каменичка 2

Телефон

071 383 543

Email

zdravec2002@gmail.com

Веб-страница

www.zdravec2002.org.mk

Претседател/ Управител

Миран Митревски

Телефон

071 383 543

Email

miran.mitrevski@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

100

Кратко резиме на организацијата

Обезбедување на природно право на секој човек за здрава животна
средина, заштита на животната средина, залагање за отстранување на сите
промени кои што доведуваат до промена и уништување на животнискиот и
растителниот свет.
За подобар, среќен и здрав живот денес и на идните генерации.

Целна група



Граѓански организации

Сектори на дејствување



Заштита на животна средина

Типови на активности




Обуки и работилници
Спроведување на истражувања и анализи

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Локално

1.8. Движење на екологисти на Македонија ДЕМ
НВО

Датум и место на основање

28.08.1990 Скопје

Адреса

Бул. Гоце Делчев бр. 14, Македонска Каменица

Телефон

071 383 543

Email

dem@dem.org.mk

Веб-страница

www.dem.org.mk

Претседател/ Управител

Миран Митревски

Телефон

071 383 543

Email

miran.mitrevski@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

1000

Кратко резиме на организацијата

1. Обединување и координирање на работата на неговите членки за
остварување на поставените цели.
2. Заштита на животната средина од човековите деструктивни активности
како услов за неговиот опстанок и здравје во рамнотежа со останатиот жив

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

свет.
3. Обезбедување на природното право на секој човек на здрава животна
средина, како право што им претходи на сите други човекови права и
слободи, и кое ги надминува сите други права (политички, национални,
верски идр.)
4. Едукација и подигање на свеста на населението - посебно младите, за
важноста од решавање на еколошките проблеми.
5. Залагање за примена на "чисти,, технологии и рационално користење на
обновливите извори на суровини, енергија и потрошни добра;
б. Залагање за намалување на човековите активности што доведуваат до:
<ефектот на стаклена градина, уништување на растителниот и
животинскиот свет, загадување на водите, изумирањето на шумите, труење
и загадување на почвата, претворање на :плодното земјиште во
индустриски и стамбени зони, пустини и депонии, опасност од зрачења и
др;
7. Дејствување во согласност со современите светски барања и стандарди
од областа на заштитата на животната средина.
8. Дефинирање на капацитетот на животниот простор во Р. Македонија и
реализација на демографска проекција, зависно од: расположливото
земјиште, вода, шуми, необновливи суровини, енергија
9. Учество во донесување на закони од областа на заштитата на животна
средина, како и менување и дополнување на постојните закони кои
недоволноја регулираат оваа област;
10. Соработка со организации кои имаат интерес за здрава животна соелина
стопански, стручни, спортски и други од локално до меѓународно ниво
11. Зачувување и подобрување на статутот на природното и културното
наследство
12. Активности во областа на заштита на генетските модефицирани
организими
13.Промовирање и производство на органско и тардиционално
производствена храна
14. Активности за заштита и зачувување на биолошката разновидност
15.Популаризирање на информациите од областа на заштитата на
животната
средина
на
домашно
и
меѓународно
ниво;
животната
16. Активности за примена на одржливиот и руралниот развој.
 Граѓански организации

Сектори на дејствување



Заштита на животна средина

Типови на активности




Обуки и работилници
Спроведување на истражувања и анализи

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање
Партнери во спроведување на проектот:

Локално, национално, регионално и меѓународно

1.9. ЗГ Движење за одржлив развој Кочани
Здружение на граѓани
08.01.2005, Кочани

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

Ул. М. Тито Б2/34 Кочани

Телефон

072 273 242

Email

ngo_dor@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Васил Пендевски

Телефон

072 273 242

Email

vpendevski@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10

Членови (опис и број на членови)

30

Кратко резиме на организацијата

ВИЗИЈА и МИСИЈА
Движењето за одржлив развој (ДОР) е невладина организација што работи
во областа на одржливиот развој преку своите сектори.
Работните активности на зрдужението се насочени кон изготвување,
аплицирање и реализација на проекти од областа на одржлив развој,
усовршување на членовите и целните групи се со цел да се допринесе во
општествениот, економскиот и социјалниот развој на околината и
општеството.

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Главната цел е дејствување за создавање услови за одржлив развој,
поттикнување и развој на локални иницијатививи како и промовирање и
унапредуване на одржливиот развој.
 Граѓански организации
 Млади
 Лица со пречки во развојот
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Подготовка и реализација на проекти од областа на животна
средина
Локално, регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

1.10. Фондација за развој на локалната
заедница Штип
Фондација

Датум и место на основање

Штип

Адреса

Ул. Сремски Фронт б.б (детска градинка Сончогледи) Штип

Телефон

032 383 116

Email

info@frlz.org.mk

Веб-страница

www.frlz.org.mk

Претседател/ Управител

Невенка Лонгурова Гирова

Телефон

075 496 771

Email

ngirova@frlz.org.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е непрофитна и
невладина организација, формирана во декември 2006 година, како правен
наследник на Центарот за поддршка на НВО – Штип. Фондацијата за развој
на локалната заедница – Штип е прва фондација за заедницата во
Република Македонија.
Визија:
Фондацијата за развој на локалната заедница е водечка организација,
тимски ориентирана со зајакнати човечки капацитети, финансиски
стабилна, национално препознатлива и етаблирана како значаен партнер на
меѓународни проекти.
Мисија:
Ефективно учество на граѓаните во креирање на јавни политки и нивна
доследна имплементација.
Стратешки цели
– Засилена демократизација на Република Македонија и развој и
консолидација на граѓанското општество;
– Зајакнато учество на младите луѓе во општеството;
– Подобрен локален економски развој;
–
Подобрување на локалните политики и засилување на
децентрализацијата, преку активно учество на граѓаните;
 Граѓански организации
 Млади
 ЕЛС и локални институции
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија


Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Мониторинг на владини институции

Национално, регионално и локално

1.11. Организација на жените на Пехчево
Здружание на граѓани

Датум и место на основање

15.12.1995, Пехчево

Адреса

Ул.Борис Кидриќ бр.5-2326,Пехчево

Телефон
Email
Веб-страница

033 441 174; 070 206 898; 075 471 395

Претседател/ Управител

Нада Симовска

Телефон

070 206 898

Email

na_da_si@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата
Членови (опис и број на членови)
Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

oozpehcevo@yahoo.com
ozpehcevo.weebly.com

околу25 (активистки,не се вработени во ОЖП)

113 членки, претежно жени од различно етничко потеклоромки,турчинки,власи,македонки,бугарки,српкињи),со различен степен на
образование:од основно до магистри и доктори на науки,во сите области.
ВИЗИЈА на организацијата е: еднакви можности за сите, живот без
насилство и секаков вид дискриминација во 21 век.
МИСИЈА на организацијата е:
да создава услови за организиран настап на постојана и интензивна
општествена активност на жените, како и да ги следи,проучува и иницира
прашањата што бараат општествено разрешување, а понепосредно се
поврзани со унапредувањето на општествено-економската положба на
жените.
Организацијата ќе се залага за:
•
Остварување на правата на жената утврдени во уставот;
•
Родова рамноправност
•
Еднакви можности и развој на руралната жена
•
Борба против секаков вид на дискриминација,насилство,особено
семејното насилство
•
Економски и социјален развој на жената;
•
Социјално
вклучување(инклузија)
на
млади,жени,стари
изнемоштени и болни лица
•
Хуманост со активности и акции;
•
Заштита на мирот и животната околина;
•
Градење на сопствената структура која ќе подготвува проекти за
развој и осамостојување на жените и реализирање на истите;
•
Афирмирање и презентирање на традицијата и културата на

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

•
•

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус















локално

живеење на жената во рурална средина;
Заштита на правата на децата и младите;
Промоција на здравје и здравствена заштита на населението;
Млади
Жени
Стари лица
Јакнење на граѓанското општество
Човекови права
Родова еднаквост
Социјални услуги
Туризам
Заштита на животна средина
Претприемништво
Обуки и работилници
Застапување и лобирање
Информирање
Мониторинг на владини институции

1.12. Еколошко Друштво Солза - Пехчево
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

12.04.2002 Пехчево

Адреса

Борис Кидриќ бб - Пехчево

Телефон

071 233 349

Email

palepeh@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Павлина Тренчовска

Телефон

071 233 349

Email

palepeh@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

60

Кратко резиме на организацијата

•
Следење на еколошката состојба на потесното и поширокото
подрачје на општина Пехчево, како и состојбите во пониските региони кои
имаат влијание врз еколошките состојби во општината;

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

•
Покренување на активности кои придонесуваат кон унапредување
и заштита на животната средина;
•
Доставување и изготвување предлози, мислења, сугестии до
надлежните органи и организации со цел за поефикасна заштита на
животната средина;
•
Покренување расправи и вклучување во разни истражувања;
•
Изготвување и предлагање на решенија по актуелни проблеми со
цел за разрешување на еколошките проблеми и состојби;
•
Покренување иницијативи и предлози за именување и
дополнување на одредени закони и други акти од областа на екологијата со
цел заштитата на животната средина да добие поголеми вредности;
•
Превземање активности и иницијативи за редовно следење на
загаденоста на воздухот, водата и почвата, мерење на вревата од страна на
надлежните институции со цел елиминирање на негативните состојби, како
и превземање активности за разрешување на одредени состојби од овој
домен;
•
Залагање за истражување и примена на алтернативни технологии
и енергија;
•
Залагање за рационално трошење на необновливи извори на
суровини, енергија и други потрошни добра;
•
Залагање за интегрален еколошки развој на градот Пехчево и
неговата околина како нераскинливи делови на заедничко живеење во
согласност со современите светски барања и стандарди;
•
Соработка со граѓаните и организациите од локално, државно до
меѓународно ниво заради заштита и унапредување на состојбите на сите
чинители на квалитетен живот;
•
Соработка со други сродни друштва, организации и асоцијации,
институции во градот и Републиката како и надвор од неа.
 Граѓански организации
 Млади
 Заштита на животна средина




Обуки и работилници
Спроведување на истражувања и анализи
Информирање

Локално и регионално

1.13. Национално Здружение на Сопственици
на Приватни Шуми
Невладина организација

Датум и место на основање

1997

Адреса

Берово, ул. Кеј ЈНА 2/б-2

Телефон

033 471 053

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

macprifor@yahoo.com

Веб-страница

www.naps.com.mk

Претседател/ Управител
Телефон

Војо Соколовски
лице за контакт: Борче Бојчевски
075 358 188

Email

bbojcovski@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

1440 Сопственици на приватни шуми

Кратко резиме на организацијата

•
Националното Здружение на Сопственици на Приватни Шуми
(НЗСПШ) е здружение на граѓани кое ги застапува интересите на преку
60.000 сопственици на приватни шуми (СПШ) и е единствено од ваков тип
кое постои во Македонија.
•
НЗСПШ е регистрирано уште во 1998 година и во овој момент
обединува преку 1.600 членови кои се организирани во 25 општински
ограноци и 5 регионални канцеларии.
•
НЗСПШ со своето делување го промовира одржливото користење
на шумите во приватна сопственост, а својата одржливост цели да ја
оствари преку давање на широк спектар на услуги кон своето членство.
 Сопственици на приватни шуми

Целна група
Сектори на дејствување



Шумарство

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Национално

1.14. Општински спортски Актив Кочани
Здружение на граѓани (непрофитна организација)

Датум и место на основање

24.09 2013 Кочани

Адреса

Никола Вапцаров бр.10

Телефон

078/847-236

Email

nikolcekolev@yahoo.com

Веб-страница

/

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Николче Колев

Телефон

078/847-236

Email

nikolcekolev@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

Околу 30 члена активни во здруженето,а доколку се бројат и учениците кој
се вклучени преку ова здружение над 100.

Кратко резиме на организацијата

ОСА–Кочани е невладина организација која делува во спортските
активности,заштита на природата,социјална област,туризам итн.
ОСА–Кочани освен што ги изведува спортските активности во
образовнието и клубовите работи и на проекти од заштита на природата и
екологијата. Меѓу реализираните проекти се: Промоција на Водопадите на
езерото Градче донација од Швајцарската конфедерацја, Осоговските
планини во балканскиот зелен појас донација ФЗС Германија како партнер
на ДОР,Донација спортски реквизити за Соколана Кочани –владин
проект,Еколошки акции со членовите во делот на Брана Градче,Детска
Олимпијада за дечињата од градинката Павлина Велјанова Кочани,Тренинг
камп на тема Active Citizentship training camp for Youth workers entry level
Смолјан Бугарија во соработка со ЗГ Павел Шатев Кочани итн.
ОСА-Кочани е здружение кое делува на повеќе полиња со оглед на
капацитетот кој го има и членовите подготвена е во иднина да помогне во
делот на спортот, социјална услуги, обука и работилници, образование,
заштита на животната средина итн.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Стари лица
 Лица со пречки во развојот
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Социјални услуги
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Услуги
Локално, национално, регионално, меѓународно.

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање
Партнери во спроведување на проектот:

1.15. Здружение на Роми ,,АВЕНА“
Невладина организација
27.09.2005, Кочани

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

Стамен Манов бр 34

Телефон

075.889.680

Email

avenakocani@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Георгиев Драганчо

Телефон

071.373.749

Email

dragankocani @yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5 активни и 4 волонтери

Членови (опис и број на членови)

21

Кратко резиме на организацијата

ЗР „АВЕНА“ - Кочани своите активности ќе ги насочи кон поттикнување
на рамноправност меѓу половите и едукација на ромската популација во
рамките на образовниот систем, но и во вонинституционалните форми,
бидејќи само на таков начин ќе се овозможи целосно интегрирање на
ромската популација во општеството.
ВИЗИЈА
Интеграција и демократски права на Ромите.
МИСИЈА
Подобрување на образованието и меѓуетничките односи на Ромите во Р.
Македонија.
Целни групи на организацијата: Етнички заедници (Роми)

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Партнери во спроведување на проектот:









Локално

Етнички заедници
Етнички заедници
Човекови права
Претприемништво
Обуки и работилници
Застапување и лобирање
Спроведување на истражувања и анализи
Информирање
и национално

1.16. Центар за култура, комуникација и
едукација на Ромите „Светла иднина“ Кочани
Невладина организација

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

20.09.2001, Кочани

Адреса

ул. „Евлија Челебија“ бр.46, 2300 Кочани

Телефон

072 275697

Email

svetla.idnina@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Мустафа Саидов

Телефон

072 275697

Email

svetla.idnina@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

7 активни и 5 волонтери

Членови (опис и број на членови)

35

Кратко резиме на организацијата

МИСИЈА
Центарот за Култура, комуникација и едукација на Ромите – ЦККЕР
„Светла Иднина“ Кочани е невладина, непрофитна и непартиска
организација, чија работа е насочена кон одржлив развој на Ромската
заедница преку јакнење на капацитетите и вклучување во процесот на
донесување на одлуки и креирање на Јавни политики.
ВИЗИЈА
ЦККЕР„Светла иднина“ Кочани е самостојна и стручно-компетентна
организација која преку применливи идеи и акции во заедницата
овозможува платформа за толерантно и мултиетничко општество,
социјална вклученост, родова еднаквост и поддршка на маргиналните
групи во заедницата.
 Етнички заедници

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Партнери во спроведување на проектот:








Локално

Образование
Човекови права
Претприемништво
Обуки и работилници
Застапување и лобирање
Спроведување на истражувања и анализи
Информирање
и национално

1.17. Регионален центар за застапување
Здружение на граѓани

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

/

Адреса

26.10.2006

Телефон

078 201 794

Email

rczdelcevo@gmail.com

Веб-страница

www.rcz.delcevo.org.mk

Претседател/ Управител

Кире Цоневски

Телефон

078705513

Email

Kire_conevski@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

8

Членови (опис и број на членови)

35

Кратко резиме на организацијата

Застапување и поддршка на НВО секторот за партиципирање во процесот
на креирање на политики за ефективен развој на регионот што ги опфаќа
општините Делчево, Пехчево, Берово, Македонска Каменица, Виница и
Кочани.
Мисијата на РЦЗ произлегува од потребата на организација во регионот
која ќе дава поддршка за соработка и вмрежување на трите сектори во
регионот за идеи и проекти, ќе ги застапува политиките и интересите на
субјектите од регионот пред донатори и институции, ќе координира и
информира за меѓугранична соработка, ќе едуцира и информира за
Европската унија.
 Граѓански организации
 Млади
 Заштита на животна средина

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус



Застапување и лобирање

регионално

1.18. Здружение ЛЕШКИ
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

10.10.2005, Берово

Адреса

Пиринска бр. 22 Берово

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

070 312 377

Email

zdruzenieleshki@outlook.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Дејан Каламадевски

Телефон

070 312 377

Email

dkalamadevski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

53

Кратко резиме на организацијата

Изнаоѓање и развивање на неформални облици на едукација
заради стекнување на вештини;
Развој на алтернативни туристички атракции
Поддршка на алтернативниот туризам
Помош и поддршка во имплементација во изнаоѓање мерки за
рурален развој
Негување на старите локални занаети и нивна поддршка
Пронаоќање начини за комерцијализација на занаетчиството
Афирмација и развој на планинарството
Активности за правилен однос кон животната средина, заштита на
животната средина, природните, општествените и културните
богатства
Своите цели и задачи здружението ги остварува
Спроведување на заеднички проекти на членовите
Организирање на заеднички проекти истражувања, трибини,
советувања и форуми, концери, изложби, манифестации и друго.
Соработка со локални, национални и меѓународни здруженија
 Млади
 Занаетчии
 Угостители
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
Локално, меѓународно

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

-

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

1.19. Земјоделско здружение на машински круг
Пробиштип
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

12.07.2004, Пробиштип

Адреса

Никола Карев бр.3, 2210 Пробиштип

Телефон

078 20 90 80

Email

zmk_probistip@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Николчо Колев

Телефон

078 20 90 80

Email

uzmkm@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

36 волонтери и експрти
65 членови, давачи – купувачи на услуги
164 членови во ЗМК, 29 во Клуб на жени фармери и 25 во Клубот на млади
фармери

Кратко резиме на организацијата

ЗЗМК има Стратегија за развој до 2020 година.
ИДЕЈА: Подобрување на квалитетот на услугите со поконкурентни цени,
преку рационално искористивање на механизацијата и воведување на
посовремена технологија за добивање поевтин земјоделски производ, а во
интерес на сите членови, кои имаат потреба од агротехнички земјоделскомашински услуги, за земјоделци-фармери и неземјоделски корисници,
заради остварување профит кај сите членови опфатени во Земјоделскомашинскиот круг.
ВИЗИЈА: Отворен сервис на доверба со современа технологија за
конкурентен земјоделски производ.
МИСИЈА: Со организирано работење и едукација на членовите во
Машинскиот круг за рационално искористување на постоечката
механизација и правилно инвестирање во нова до профитабилно
фармерство.
ЦЕЛИ:
- Развој и организациско јакнење на Земјоделско-машинскиот круг за
самоодржливост;
- Едукација и комуникација со давателите и примателите на услуги во
ЗМК;
- Лобирање и застапување на национално и локално ниво.
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Претприемништво

Целна група
Сектори на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

092 480 200

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Услуги
Локално, национално, регионално, меѓународно.
УЗМКМ е полноправен член во Асоциацијата на Европските машински
кругови/EMR/.Претставник на УЗМКМ е член во надзорниот одбор на
EMR.

1.20. Здружение на жени ткајачки „СЕРАФИМ“
Берово
НВО

Датум и место на основање

19.12.2002 год. Берово

Адреса

Ул. Задарска 48, Берово

Телефон

033 471 643

Email

/

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Ана Пачемска

Телефон

033 471 643

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Здружението работи
за зачувување на традиционалниот начин на
преработка на волната и изработка на сувенири и облека. Преку обучување
на жените и трансфер на знаење, здружението има за цел економски да ги
зајакне жените во руралните средини и да придонесе за развој на туризмот.
 Земјоделци
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Информирање
 Услуги
Локално, регионално

1.21. Здружение на жени земјоделки АГРОВИНКА
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

25.10.2002, Виница

Адреса

Ул.Ванчо Прќе бр.1/10 2310 Виница

Телефон

078 390 153

Email

agrovinka@yahoo.co.uk

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Олга Стоименова

Телефон

078/390-153

Email

ostoimenova@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

9

Членови (опис и број на членови)

187 членови (жени,земјоделци,млади,волонтери и занаетчии)

Кратко резиме на организацијата

Здружението на жени земјоделки АГРО-ВИНКА Виница има за цел да ги
штити економските, социјалните и културните интереси на своите членови
од Република Македонија. Во здружението членуваат власи, роми,
турчинки, и македонки.
Здружението работи на подобување на условите на пазарното
производство во Републиката и надвор од неа.
Главната мотивација на здружението е стручно усовршување и образување
на женатa земјоделка од рурална средина, унапредување на земјоделското
производство преку непосредно запознавање на земјоделците со најновите
достигнувања во земјоделското производство преку одржување на разни
видови едукации, семинари, предавања, обуки, размена на искуства со
земјоделците како од внатрешноста на земјата, така и надвор од неа,
застапување на интересите на земјоделците пред владини и невладини
организации, изнаоѓање на пазари и воспоствување на контакт со странски
купувачи, стимулирање и насочување на интересот кај младите кон
земјоделството.
Приоритети и стратешки определби на Здружението се:
-подобрување на положбата и конкурентноста на жените од руралните

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Партнери во спроведување на проектот:

средини во економските текови преку едукација, обуки и застапување
- зголемување на учеството на жените од малцинствата во земјоделските и
другите здруженија, како моќно средство за унапредување на инклузијата и
соживотот,
-промоција на органското земјоделство, како форма која гарантира чиста и
здрава животна средина и конкурентни производи,
- соработка и партнерства со невладиниот сектор, деловниот секторот и
органите на државната и локалната самоуправа,
- обезбедување на услуги за граѓаните, невладиниот, деловниот и јавниот
сектор,
-мотивирање
на
жените
од
областа
на
занаетчиството
и
претприемништвото;
-Развој т.е. зголемување на свеста за улогата на жената од областа на
занаетчиството и претприемништвото и нивно повисоко признание преку
организирање на кампањи;
-Развој на личноста, информирање и зголемување на знаењето на жените
од областа на занаетчиството и претприемништвото за еднаков пристап за
едукација, образование на жените и негувањето на културните вредности ;
-Зајакнување на капацитетот на младите преку нивно потикнување да ја
искористат нивната креативност во зачувување на позитивните вредности и
поддржување на нивни иницијативи;
-Креирање на политики кои овозможуваат усогласување и спојување на
улогата на жената во семејството и нејзината улога како деловна жена во
областа на занаетчиството и претприемништвото;
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Инфраструктура
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
локално, национално, регионално, меѓународно

1.22. Регионален центар за застапување
Здружение на граѓани

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

26.10.2006

Адреса

Маршал Тито бб. ТЦ Пела 2 спрат

Телефон

078 201 794

Email

rczdelcevo@gmail.com

Веб-страница

www.rcz.delcevo.org.mk

Претседател/ Управител

Тони Стоименовски

Телефон

071 373 193

Email

tstoimenovski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

25

Кратко резиме на организацијата

Здружението на граѓани Регионален Центар за застапување (РЦЗ) е
формирано како резултат на трансформација на Центарот за поддршка на
невладини организации-Делчево.
Основано во октомври 2006, со седиште во Делчево.
РЦЗ-Делчево е непрофитна, невладина и непартиска организација основана
со слободно здружување на граѓаните претставници на НВО, претставници
ан бизнис секторот и претставници на локалната власт, со цел да се
продолжи со основната функција која ја имаше ЦП НВО-Делчево,
зајакнување на граѓанското општество.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Мисија
Застапување и поддршка на НВО секторот за партиципирање во процесот
на креирање на политики за ефективен развој на регионот што ги опфаќа
општините Делчево, Пехчево, Берово, Македонска Каменица.
Мисијата на РЦЗ произлегува од потребата на организација во регионот
која ќе дава поддршка за соработка и вмрежување на трите сектори во
регионот за идеи и проекти, ќе ги застапува политиките и интересите на
субјектите од регионот пред донатори и институции, ќе координира и
информира за меѓугранична соработка, ќе едуцира и информира за
Европската унија и ќе придонесува за рурален развој во регионот.
 Граѓански организации
 Млади
 Јакнење на граѓанското општество
 Заштита на животна средина
 Рурален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
Регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

1.23. Еколошко здружение „Кладенец“ Пехчево
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

07.04.1997, Пехчево

Адреса

Борис Кидрич бб 2326 Пехчево

Телефон

070 222 445

Email

edkp@t.mk

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Александар Кацарски

Телефон

070 222 445

Email

aleksandarkacarski953@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

20

Членови (опис и број на членови)

150

Кратко резиме на организацијата

Мисија: промовирање, поттикнување и реализирање на иницијативи и
активности кои ќе придонесат кон обезбедување одржлив развој и заштита
на животната средина во општина Пехчево и пошироко преку заемна и
кординирана работа на граѓанскиот сектор со локалната и националната
власт и бизнис заедницата, вклучување на разни чинители и нивна
еколошка едукација за основните принципи за одржливиот развој и
креирање средина со избалансиран развој и заштита на природата.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Етнички заедници
 Заштита на животна средина

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
локално, национално, регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

2. АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

2.1. Агросојуз
Невладина организација

Датум и место на основање

30.09.1999, Струмица

Адреса

С. Василево бр 64

Телефон

078 390 152

Email

risto_agrosojuz222@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Ристо Велков

Телефон

078 390 152

Email

risto_agrosojuz222@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)
Кратко резиме на организацијата

Целна група

150 земјоделски производители
Визија: Здружението да прерасне во развиена кооператива.
Мисија: подобрување на животниот стандард на градинарските
производители преку зголемување на профитот од одгледување на
градинарски култури.
 Земјоделци

Сектори на дејствување



Земјоделство

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Локално

2.2. Здружение на земјоделски производители
“Агро-Струмешница” с. Дабиле Струмица
Земјоделско здружение

Датум и место на основање

01.03.2010, с. Дабиле

Адреса

с. Дабиле бр.321 Струмица

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

070 242 986

Email

bozikovkoce@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Koce Bozikov

Телефон

070 242 986

Email

bozikovkoce@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)
Кратко резиме на организацијата

40
Едукација и обука на земјоделците.





Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Земјоделци
Млади
Жени
Земјоделство

/
Локално

2.3. Здружение на одгледувачи на градинарски
култури БРАСИКА с.Црничани Дојран
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

24.03.2009, Богданци

Адреса

С.Црничани-Богданци

Телефон

070-584-209

Email

/

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Џониќ Љубица

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

070/384-756

Email

Pavlov_Slobodan@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

150

Кратко резиме на организацијата

Развој на современо земјделско производство со едукација и воведување на
стандардите (Еурогап и Органско производство).
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Услуги
Регионално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

2.4. Центар на заедницата на општина
Струмица
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

05.10.2016, Струмица

Адреса

Ул. „Благој Мучето“ бр. 37, 2400 Струмица

Телефон

077-864-749

Email

mimi.nikolikj@ccstrumica.mk

Веб-страница

www.ccstrumica.mk

Претседател/ Управител

Мими Николиќ

Телефон

077-864-749

Email

mimi.nikolikj@ccstrumica.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

7

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Кратко резиме на организацијата

Визија: Здружението за локална демократија ЦЕНТАР НА ЗАЕДНИЦАТА
НА ОПШТИНА СТРУМИЦА - Струмица е водечка организација која
партиципативно ги вклучува граѓаните и граѓанските организации во
процесот на донесување локални политики и е препознатлив партнер на
локалните граѓански организации за претставување пред домашни и
странски донатори.
Мисија: Ефективно учество на граѓаните и граѓанските организации во
креирањето на локални политики и нивна доследна имплементација.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање
Партнери во спроведување на проектот:

Стратешки цели и задачи на Здружението се:
•
Поддршка на граѓански организации и поттикнување и поддршка
на граѓански, младински и културни иницијативи;
•
Помош при користење на механизми за учество на граѓаните во
процесот на донесување на општинските одлуки;
•
Помош и поддршка за граѓански организации при аплицирање на
домашни и странски грантови и при реализација на проектни/програмски
активности;
•
Градење на капацитети на локалните граѓански организации за
поголемо вклучување во процесот на креирање на јавни политики и
донесување одлуки;
•
Покренување на граѓански иницијативи со вклучување на
граѓанските организации за прашања од локален карактер;
•
Запознавање на граѓаните со работата на Советот на општина
Струмица и подобрување на комуникацијата на граѓаните со одделните
комисии при Советот на општина Струмица;
•
Вклучување на граѓаните во процесот на носење на општинскиот
буџет и зголемување на партиципативното учество на граѓаните во
носењето на другите општински одлуки и политики.
•
Давање на претходна правна помош (иницијален правен совет за
правото за користење на правната помош, општа правна информација и
правна помош во комплетирањето на барање за бесплатна правна помош)
во областа на заштита на човековите права и правото за непосредно
учество во одлучување за прашања од локално значење.
 Граѓански организации
 Млади
 Јакнење на граѓанското општество
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Мониторинг на владини институции
локално

2.5. Здружение за образовно - едукативни цели
ДМ Ленгуиџес
Невладина организација
Струмица , 13 септември 2012

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

С.Куклиш бр.283

Телефон

071 910 865

Email

dmlanguages1@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Данче Митева

Телефон

077 833 214

Email

dancemiteva@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

7

Членови (опис и број на членови)

160

Кратко резиме на организацијата

Нашето здружение работи на подобрување на квалитетот на животот во
нашата средина и пошироко, преку подигање на свеста за потребата од
постојано образование и доедукација. Во таа насока нашите активности
директно ги насочуваме кон подобрување на квалитетот на редовното и
дополнителното образование во сите области, а сето тоа преку тренинзи,
обуки, семинари, работилници, брошури, спроведување на анкети и
слично. Нашето движење е насочено кон подигање на моралните
вредности, и кон стимулација на подобар економски и политички развој на
нашата држава.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Локално и регионално.

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

2.6. Фондација за локален развој и развој на
информатички технологии - Гевгелија
Непрофитна организација

Датум и место на основање

25.07.2001, Гевгелија

Адреса

Ул. Маршал Тито бр.60, 1480 Гевгелија

Телефон

034 215 941

Email

risto.atanasovski@gmail.com

Веб-страница

http://florit-gevgelija.eu/

Претседател/ Управител

Ристо Атанасовски

Телефон

078 327 091

Email

risto.atanasovski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

Директор
Администратор
Проектни соработници
Визија:
ФЛОРИТ – Гевгелија е афирмирана организација на локално, национално и
меѓународно ниво и посакуван партнер за соработка во областа на
одржливиот локален и регионален развој која ги промовира и развива
традиционалните вредности преку современ пристап и придонесува во
јакнењето на капацитетите на локална самоуправа.

Кратко резиме на организацијата

Мисија:
Мисија на ФЛОРИТ – Гевгелија е да го помага локалниот развој преку
иницирање, припрема и реализирање на развојни проекти на територијата
на општина Гевгелија и регионот во синергија и партнерство со сите
општествени групи и поединци.
Цели:
Основна цел на фондацијата е да учествува и да го помага локалниот развој
и зацврстувањето на демократијата преку:
Обезбедување на знаење и примена на иницијативите кои
обезбедуваат одржлив развој;
Формирање на прекугранични мрежи за поврзување со слични
или исти организации во регионот и државата;
Изработка, развој и спроведување на прекугранични развојни
проекти;
Изработка на стратегиски документи од локален и регионален
карактер според пристапот “оддолу –нагоре“ (bottom-up);
Изработка на развојни проекти врз аналитички основи кои
обезбедуваат објективност и усогласување на податоците според светски
норми и стандарди (со посебен осврт на локалните економски параметри,
моменталната состојба на пазарот, перспективите на развојот,

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

согледувањето на ризиците и менаџерските способности и искуства);
Унапредување и развој на невладини организации и
поттикнување на основањето на нови;
Унапредување на вештините на локалната работна сила;
Поддршка на развојот на туризмот преку имплементација на
проекти произлезени од стратешките документи;
Поддршка на руралниот развој во општина Гевгелија,
Југоисточниот плански регион и на територијата на Република Македонија;
Поддршка на културните активности во општина Гевгелија,
Југоисточниот плански регион и Република Македонија.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Занаетчии
 Угостители
 Образование
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
регионално

2.7. Локална Акциона Група Беласица Огражден
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

04.07.2016 Босилово

Адреса

Босилово бр. 257, Босилово 2431

Телефон

078 338 452

Email

contact@lag-belasicaograzden.mk

Веб-страница

www.lag-belasicaograzden.mk

Претседател/ Управител

Сашко Поповски

Телефон

078 338 452

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

popovskisaso@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

24

Кратко резиме на организацијата

ВИЗИЈА
ЛАГ „ Беласица - Огражден “ е препознатливо рурално подрачје – лидер во
производството на традиционални земјоделски производи и храна и
рурална област која со обезбедениот квалитет на живот гради средина во
која населението создава нови вредности и ужива во благодетите од
неговата работа.
МИСИЈА
ЛАГ “Беласица - Огражден“
посветено ќе работи
на поддршка,
поттикнување и развој на руралната територија, ќе обезбедува и ќе помага
во изнаоѓање на извори за финансирање на проекти од интерес на
населението и правните субјекти , ќе поттикнува вложување на средства во
реализација на проекти за развој и ревитализација на селата и ќе
обезбедува поддршка, презентирање и грижа за сопственото културно и
природно наследство.
Главната цел на Здружението е руралниот развој, а ќе ја остварува преку
активности насочени кон решавање на проблемите на маргинализираните и
неразвиени општествени сектори и рурални подрачја.
Својата цел Здружението ќе ја остварува преку воспоставена и
регистрирана Локална акциона група (од моментот на создавање на
програмски и правни услови за евиденција во единствениот регистар на
ЛАГ-ови при МЗШВ) и изработка и спроведување на Стратегија за локален
развој на руралната средина согласно ЛЕАДЕР принципите.
Здружението ги има и следните специфични цели:
Да се промовира руралниот развој преку локалните иницијативи и
партнерства;
•
Да се подобрат животните и работните услови на територијата на
која делува Здружението;
•
Да се придонесе во зачувување на постојните и создавање на нови
работни места;
•
Да се придонесе во создавање на нови можности за оддржлив
развој;
•
Да се придонесе во диверзификација на економските активности;
•
Да придонесе за развој на територијата на која делува
Здружението преку развивање на производи и услуги врз основа на
поврзување на традиционалното културно и историско наследство;
•
Да обезбедува лидерство и добри практики во заедницата;
•
Да се зајакне човечкиот капитал на територијата
•
Да се обезбеди проток на информации и трансфер на знаења со
цел напредок во развојот на руралната економија и локалните заедници
•
Да се поттикнуваат иницијативи и активности во руралните
средини кои придонесуваат кон заштита и унапредување на животната
средина
•
Да се развие меѓусебната соработка и вмрежување помеѓу
заинтересираните страни на кои им е во интерес развој на руралните
средини;
•
Да се искористи и развива постоечкиот ендоген потенцијал за
рурален развој со примена на иновативни пристапи;
•
Да се зајакнат финансиските и човечките ресурси за спроведување
на проекти за рурален развој;
•
Да се подготват членовите и други заинтересири страни на

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

територијата на која делува Здружението за користење на ЕУ
предпристапните фондови и другите извори на финансирање, како и
структурните фондови после пристапувањето во ЕУ како и др. извори на
финансирање;
•
Да се води грижа за развојот на инфраструктура, еколошки и
социјални, културни, економски содржини и било која друга форма на
развој во руралната област;
•
Да постапува во согласност со 7-те принципи на ЕУ ЛЕАДЕР
пристапот.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
локално, национално, регионално, меѓународно

2.8. Здружение Слоу Фуд Огражден
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

04.01.2014, Босилово

Адреса

Босилово бр. 350, Босилово 2431

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

078 338 452

Email

slowfoodograzden@yahoo.com

Веб-страница

www.slowfood.mk

Претседател/ Управител

Сашко Поповски

Телефон

078 338 452

Email

popovskisaso@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

14

Кратко резиме на организацијата

Граѓаните се здружени во Здружението „СЛОУ ФУД ОГРАЖДЕН“
Босилово заради остварување на поширок заеднички интерес: заштита и
промовирање на материјалнoто и нематеријалнoто културно наследство
поврзанo со производство на храна, развој на високо квалитетнo одржливо
земјоделство и производство на храна во согласност со традиционалните
методи на ситните производители и едукација на конзументите за
призводството, значењето и карактеристиките на храната.
Како посебни цели и задачи на програмата за дејствување се:
•
Промовирање на филозофија и принципите на Слоу Фуд
движењето
•
Ширење на членството, формирање и подршка на нови
конвивиуми
•
Соработки и партнерства со другите конвивиуми од Македонија и
други земји;
•
Промоција и поддршка на меѓународни и локални проекти и
кампањи
•
Соработка со државни и локални власти, институции, здруженија
и компании
•
Соработка со медиумите и афирмирање на работата и делувањето
на здружението
•
Зачувување и промовирање на агробиодиверзитетот и
производството на храна
•
Заштита, поддршка и едукација на малите фармери и локалните
заедници
•
Создавање на Тера Мадре мрежа на производители, експерти,
готвачи и др.
•
Номинација на македонски производи за Арката на вкусови и
Президиуми
•
Организрање и учество на Слоу Фуд манифестации
•
Вмрежување, учество на семинари и форуми за размена на
искуства и знаења
•
Скратување на производниот синџир: пазари на фармери, посети
на фармери;
•
Едукација на конзументите за користење на локални и
традиционални производи
•
Работа на образовни проекти како Слоу Фуд во кантина,
училишни градини и др.
•
Развивање на огранок на младинската Јут Фуд Мувмент

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
организација
•
Развој и организирање на гастрономски туризам во руралните
средини;
•
Публикување на статии на блог, книги, информативен и
промотивен материјал

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
локално, национално, регионално, меѓународно

2.9. КУД Браќа Минкови
Здружение на граѓани Фолклор

Датум и место на основање

19.12.1972 с. Куклиш Струмица

Адреса

с. Куклиш бб Струмица

Телефон

071 211 231

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

dragipamukov@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Драги Памуков

Телефон

071 211 231

Email

dragipamukov@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

83

Кратко резиме на организацијата

Едукација на традиционални ора и песни на локално ниво, каде има
направено три групи до 10 години, од 10 до 20 години и над 20 години
возраст.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Лица со пречки во развојот
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Обуки и работилници
 Информирање
Локално, национално, регионално

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

2.10. Здружение на граѓани Кукла Градинар
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

01.09.2008 С.Куклиш Струмица

Адреса

С.Куклиш бб Струмица

Телефон

071 211 231

Email

dragipamukov@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Драги Памуков

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

071 211 231

Email

dragipamukov@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

162

Кратко резиме на организацијата

Ги застапува граѓанските права, ги едуцира земјоделците, ги посетува
главните саемски манифестации за земјоделие и организира обуки и
едукативни трибини.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Образование
 Земјоделство
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално, национално, регионално, меѓународно

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

2.11. Здружение на производители на
еколошко овошје ,,Јапонско јаболко“ Валандово
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

24.05.2001г. Валандово

Адреса

Ул,,Димитар Влахов,,Бр:8 2460 Валандово

Телефон

078 382 762

Email

nakokimov@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Дипл.инг.агроном Наќо Кимов

Телефон

078 382 762

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email
Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

nakokimov@yahoo.com
5-лица кои се и во управниот одбор.

Членови (опис и број на членови)

76-членови.Членуваат фармери кои произведуваат овошни култури од
Јапонско јабоки,Калинки,Смокви,Актинидија и други овошни култури.

Кратко резиме на организацијата

Визија: Стандардизирање на овоштарското производство по Еурогап
стандарди и Органско производство и брендирање на културите.
Мисија: Преку едукација на фармерите за органско производство и
стандардите за Еурогап.
Едукација за технологјата на одгледување на современо овоштарство
 Земјоделци
 Млади
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Локално и национално

2.12. Еколошко друштво ‘’ОЗОН’’
Еколошко друштво

Датум и место на основање

10.12.2004 Стумица

Адреса

Ленинова 134

Телефон

071 239 831

Email

vuckovamarija@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Ристо Вучков

Телефон

071 239 831

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

5

Кратко резиме на организацијата

Растечката потреба за храна доведе до развој на земјоделството
првенствено потпирајќи се на примена на хемиски средства и

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

механизација. Прекумерната, неконтролираната, често и нестручна
употреба на хемиски инпути (ѓубрива и средства за заштита на растенијата)
во конвенционалното производство, со цел остварување што поголеми
приноси и профит, предивика намалување на квалитетот и плодноста на
земјиштето. Покрај тоа, често се занемарува квалитетот и безбедноста на
храната по здравјето на луѓето и животните, како и основните принципи за
заштита на екосистемот и агроекосистемот.
Визијата на оваа еколошко друштво е да ја подигнеме свеста кај народот
дека неконтолиранато користење на хемиски средсва е стварно штетно и
дека има големо влијание врз здравјето на луѓето а исто така има негативно
влијание и за целата животна средина. Со еден збор да успееме да ги
едуцираме земјоделците и да им укажеме дека истите ефекти можат да ги
добијат и без толку прекумерена употреба на хемикалии.
Похуман начин на производство на храна, во прв план ги става здравјто на
човекот и ја почитува природната еколошка рамнотежа избегнувајќи
загадување на околината.
 Земјоделци
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Регионално

2.13. Сојуз Синдикат на земјоделски
производители
Невладина организација

Датум и место на основање

23.03.2011 Струмица

Адреса

Боро Џони 10 Струмица

Телефон

078 390 152

Email

sszp_strumica@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Ристо Велков

Телефон

078 390 152

Email

risto_agrosojuz222@yahoo.com

Број на лица кои активно работат

2

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
во/за организацијата
Членови (опис и број на членови)

1100- земјоделски производители

Кратко резиме на организацијата

Организирани земјоделци профитабилно земјоделство
Заедно сме посилни
За развојна проспективна Македонија
За современо и напредно земјоделство
Задоволни и достојни фармери
 Земјоделци

Целна група



Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Земјоделство

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
Регионално

2.14. З.З. Вегефреш
Земјоделска Задруга

Датум и место на основање

24.04.2010, Струмица

Адреса

С.Куклиш бб Струмица

Телефон

071 211 231

Email

dragipamukov@yahoo.com

Веб-страница

www.zzvegefresh.com

Претседател/ Управител

Драги Памуков

Телефон

071 211 231

Email

dragipamukov@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

25

Кратко резиме на организацијата

Веге Фреш е новосоздадена Кооператива, регистрирана во април 2010
година како иницатива од 12 членови, произведувачи на зеленчук од село
Куклиш.
Целта на здружувањето и формирањето на кооператива на членови е со цел

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
да се пребродат со проблемите на фрагментираното производство кое е
неорганизирано и непланирано.

Целна група

Ние во Веге Фреш, Веруваме дека како единки сме за неколку пати
послаби отколку заедно здружени за постигање на поволни услови за
набавка на репроматеријали, поуспешно даночно работење и најважно,
наоѓање на пласман на нашите рано градинарски производи.
Ние се занимаваме со
1.Производство и продажба на Домати на големо.
2. Производство и продажба на Зелка на големо
3. Производство и продажба на Краставица на големо
4. Производство и продажба на Куртовска капија на големо
 Земјоделци


Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Земјоделство

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Локално, национално, регионално

2.15. Здружение на граѓани ,,Гринвизија,“
с.Турново, општина Босилово
Невладина организација

Датум и место на основање

09.04.2012, Струмица

Адреса

Село Турново број 184,општина Босилово,Телефон

Телефон

034 361 067

Email

grinvizija@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Панчо Стојков

Телефон

075 309 179

Email

pancostojkov@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

48

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

110

Кратко резиме на организацијата

•
Да придонесува за остварување на отворено општество преку
развивање на разновидни форми на граѓанско организирање и учество во
процесите на одлучување кои ги засегаат граѓаните
•
Ги применува и развива демократските односи
•
Се грижи за здрава животна средина
•
Да создава простoрни и материјални услови, како и да гради
човечки ресурси за масовно ангажирање на граѓаните а пред се на младите
луѓе маргинали-зираните категории на сограѓани и да формира соодветни
групации за да обезбеди успешен развој на нивните цели и активности
 Граѓански организации
 Млади
 Жени
 Јакнење на граѓанското општество
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
Локално и регионално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

2.16. ЗЗГП “Еко Градинар”
Невладина организација

Датум и место на основање

11.11.1998 (Добрејци) Струмица

Адреса

с. Добрејци

Телефон

070 521 530

Email

ekogradinar@mt.net.mk

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Ванчо Митев

Телефон

070 521 530

Email

ekogradinar@mt.net.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

500

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Кратко резиме на организацијата
Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Настапи на повеќе мегународни саеми, презентации, организирање на
трибини по селата, едукација на земјоделсците и одбрана на трудот на
земјоделците.
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
Локалано, Национално, Меѓународно

2.17. Здружение за култура и уметност
СЦЕНА
Невладина организација

Датум и место на основање

23.09.2005 Струмица

Адреса

Ул.Кирил и Методиј бр.31 Струмица

Телефон

034 342 342

Email

zkuscena@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Бранко Бенинов

Телефон

076 483 108

Email

b_beninov@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

20

Членови (опис и број на членови)

30

Кратко резиме на организацијата

Мисија на организацијата е преку реализирање и остварување на
најралзични програмски содржини во областа на културата и уметноста за:
едукација на младите од областа на културата и уметноста, развивање на
активности во кои се поттикнува и развива креативноста и творештвото,
организирање и учество на летни курсеви, организирање и учество на
семинари за размена на искуства, конференции, културни манифестации,
издавање списанија, публикации, книги и сл., продукција на проекти од
сите области на културата и уметноста, соработка со институции и
организации, откривање и развивање на млади таленти од областа на

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

уметноста, давање совети, интелектуални услуги се со цел да се подигне
културното ниво на општеството, стремејќи се кон развивање,
потикнување, пропагирање, збогатување, негување, популаризирање,
унапредување, организирање и реализирање на најразновидни форми,
содржини и методи на работа во областа на културата и уметноста.
Опис на дејноста
-продукција на театарски проекти и проекти од сите области на културата и
уметноста;
-организирање и учество на разни фестивали, конференции, симпозиуми,
семинари, предавања, работилници и школи од областа на културата и
уметноста;
-организирање и учество на семинари за размена на искуства и
проширување на знаења од стручен аспект;
-организирање на хуманитарни, уметнички и културни манифестации;
-организирање и учество на летни школи;
-издавање на брошури, публикации, книги, списанија и слично;
-развивање на активности со кои се потикнува и развива креативноста и
творештвото;
-соработка со институции, организации, здруженија и фондации од
Република Македонија и странство од ист или сличен профил, заради
остварување на заеднички проекти;
-следење и проучување на најнови сознанија од областа на културата и
уметноста;
-едукација на млади од областа на културата и уметноста;
-откривање на млади таленти од областа на културата и уметноста;
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Етнички заедници
 Културни работници
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Култура и уметност
 Обуки и работилници
 Информирање
 Културни манифестации
Локално и национално

2.18. Здружение за музика, уметност и
култура ХАРМОНИЈА АКОРД Струмица
Останати општествени организации, фондации и здружение на граѓани

Датум и место на основање

04.02.2016

Адреса

Ул. 22 Декември бр. 8 Струмица

Телефон

077 988 434

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

Kiki_viola@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Костадинка Ончева

Телефон

077 988 434

Email

Kiki_viola@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

7

Кратко резиме на организацијата

Визија и мисија
Поттикнување на младите преку пеење, играње и танцување да го изразат
својот потенцијал и креативност. Воедно, во едно турбулентно време да им
се овозможи на младите да се дружат, едуцират, да го истакнат својот
талент и потенцијал, а нивниот вложен труд би го презентирале на
пошироката јавност преку најразлични приредби, концерти, јавни настапи
и друго.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Стратешки цели и задачи на Здружението се:
•
Зголемување на општата музичка култура преку запознавање на
традиционална, современа и класична музика;
•
Изведба на тематски програми, концерти, креативни приредби и
други јавни настани во рамките на општина Струмица и пошироко;
•
Афирмација и презентација на традиционална, современа и
класична музика;
•
Овозможување можност за заедничка игра, забава и разонода со
што децата и младите ќе го исполнат своето време со корисни содржини;
•
Задоволување на интелектуалната радозналост;
•
Основање на здружение за музичка култура со цел поголем
интерес и развој на музичката свест кај граѓаните;
•
Развој на навика за слушање и разбирање на музиката;
•
Развивање на креативноста во сите музички активности
(изведување, слушање, истражување и стварање на музика);
Оспособување за работа со деца и младинци во сите области на музичкото
воспитување. Здружението е регистрирано во февруари 2016 година.
Досега има релизирано само еден проект кој финансиски беше подржан од
општина Струмица. Вториот проект одобрен од општина Струмица е во
тековна реализација и треба да заврши во месец октомври.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Етнички заедници
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
локално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

2.19. Здружение за култура и развој на
креативни индустрии КУЛТ-ТРАНЗЕН
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

12.01.2014, Струмица

Адреса

Бул.Маршал Тито 14/3/12, Струмица

Телефон
Email

070 453 573
kult.tranzen@gmail.com

Веб-страница

www.tranzen.com.mk

Претседател/ Управител

Јасмина Мазгалиева

Телефон

070 453 573

Email

jmazgalieva@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

Организацијата брои вкупно 10 членови, сите се со високо образование од
областа на општествените науки, уметност и култура со добро познавање
на проектниот менаџмент
Мисија на организацијата е да се направи демократизација и
децентрализација на културата преку овозможување на единствена
културна програма во локален контекст и пристап до култура на сите
граѓани како придонесување и креирање на локални, регионални и
национални културни политики, организирање на локални културни
уметнички настани и придонес во заштитата на културното наследство.
Визија на организацијата е да стане водечка организација во државата која
ќе креира тенденции на децентрализација и развој на локалните културни
политики.
Цели на организацијата се:
•
Развивање на културните политики на локално и национално
ниво;
•
Афирмирање на независна културна сцена и алтернативни
практики во културата;
•
Промовирање и негување на традиционалните културни
вредности;
•
Развивање на креативни индустрии;
•
Анимирање на младите и маргинализирани групи и нивна
инклузивност преку културата и уметноста;
•
Развивање на културата и уметноста;
•
Поттикнување на истражувачката дејност од областа на
етнологијата, етнографијата и културните политики во земјата и регионот;
•
Развој на културен и рурален туризам преку зачувување на
материјалното и нематеријалното културно наследство.
 Граѓански организации
 Млади
 Жени
 Лица со пречки во развојот

Кратко резиме на организацијата

Целна група

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

 Етнички заедници
 Културни работници
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Туризам
 Култура и креативни индустрии
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Организирање на култуни настани
локално, национално, регионално и меѓународно

2.20. Здружение за поттикнување на
науката за маркетинг
Целосен назив
Правен статус

МЕЏИК ЕНД ЛОЏИК МАРКЕТИНГ
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

26.01.2016 Струмица

Адреса

Кирил и Методиј 86

Телефон

070 562 836

Email

mnlmarke@mnlmarketing.mk

Веб-страница

www.mnlmarketing.mk

Претседател/ Управител

Валентина Христова

Телефон

070 562 836

Email

valentinahristova89@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

6

Кратко резиме на организацијата

Визијата на Здружението за поттикнување на науката за маркетинг
МЕЏИК ЕНД ЛОЏИК МАРКЕТИНГ од Струмица е: освојување на пазарот
и маркетинг стратегии за нови пазари и пристап на истите, квалитет и
дизајн на производите за домашен и странски пазар и постојано развивање
на науката за маркетингот и примена во практиката на современите разни
форми и практични активности од секојдневниот живот и работа.
Мисијата на Здружението за поттикнување на науката за маркетинг

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
МЕЏИК ЕНД ЛОЏИК МАРКЕТИНГ од Струмица е: брендирање и
ребрендирање, реклама, пропаганда, промоција, маркетинг производни
стреатегии за настап на пазарот.
Цели и задачи на Здружението се:

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

- негување и поттикнување на науката за маркетинг,
- постојана грижа за подигнување и усовршување на знаењата на сите што
работат на проблемите од оваа област,
-обезбедување поттик и професионална поддршка на заинтересираните
лица, компании и институции во организирањето,
-развивање форми на организирање на стручните лица кои работат за
достигнувањата,
- стручна соработка со субјектите од стопанството и другите дејности во
разгледувањето и решавањето на одделни проблеми од доменот на
маркетингот,
- како и афирмација и популаризација на научната мисла за маркетингот и
нејзина примена во практиката.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Млади
 Жени
 Образование
 Претприемништво
 Маркетинг агенции
 Обуки и работилници
 Информирање
Национално

2.21. Центар за истражување и анализи
НОВУС
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

30.01.2013, Струмица

Адреса

Ленинова 44

Телефон

075 296 400

Email

contact@associationnovus.org

Веб-страница

www.associationnovus.org

Претседател/ Управител

Ѓорги Тасев

Телефон

075 296 400

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

contact@associationnovus.org

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

7

Членови (опис и број на членови)

30 од кои поголемиот број се студенти, средношколци

Кратко резиме на организацијата

Центарот за истражување и анализи НОВУС е невладина организација на
локално, регионално и државно ниво, формирана на 30.01.2013 година во
Струмица.
Основните области на работа на „НОВУС“ се насочени кон подобрување и
подигнување на општествената положба и свест на граѓаните и младите, со
посебен акцент на заштита и афирмација на основните човекови права и
слободи, загарантирани со Уставот, законите и меѓународните договори и
конвенции. Како главен фокус на здружението е промовирање на европски
вредности и принципи и поттикнување локален економски развој и
поттикнување на медиумски плурализам. Во склоп на своите програмски
цели, здружението работи и на промоција на принципот на добро владеење.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
Регионално и национално

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

2.22. Здружение на производители на
органска храна “ОРГАНО-ЛОГИСТИК“
Струмица
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

15.10.2005, Струмица

Адреса

Младинска 146 Струмица Р.Македонија

Телефон

034 320 340

Email

organo_logistik@yahoo.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Веб-страница

http://fpopm.com/organologistik/

Претседател/ Управител

Ѓорги Хаџи-Котаров

Телефон

078 222 044

Email

gjorgi@nineks.com.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

14

Членови (опис и број на членови)

70 членови од кои 20 инспектирани органски производители и 50
потенцијални

Кратко резиме на организацијата

/

Целна група

 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање

Локално, национално, регионално, меѓународно

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

2.23. Еколошко Друштво Планетум
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

26.01.1999, Струмица

Адреса

22 Декември , 4 та Урбана заедница

Телефон

070 374 579

Email

planetum@t.mk

Веб-страница

www.planetum.mk

Претседател/ Управител

Александар Лазаров

Телефон

070 374 679

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

aleksandar.lazarov@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

25 активни члена од различна целна група

Кратко резиме на организацијата

Визијата на Планетум е да се развие во лидерска еколошка организација за
застапување на граѓанскиот интерес во јавните политики за животна
средина на национално и меѓународно ниво. Планетум бара здрава и
квалитетна животна средина за сите.
Мисијата на Планетум е заштита и унапредување на животната средина
преку решавање на прашања и проблеми поврзани со отпадот, развојот на
алтернативниот туризам и одржлив урбан развој.
Цели на ЕД Планетум:
•
Ефективно, ефикасно и еколошко справување со отпад.
•
Подобрување на состојбата со еко-туристичкиот потенцијал во
југоисточниот регион преку заштита на биодиверзитетот и одржливо
искористување на природните богатства и ресурси.
•
Заштита на почвата, воздухот и водата од загадување и поголемо
самофинансирање преку пружање услуги.
•
Повисоко ниво на функционирање на организацијата.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Инфраструктура
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Локално, регионално и меѓународно

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Партнери во спроведување на проектот:

2.24. Здружение за развој, едукација и
еколошка етика – ПОЛИМАТ 13
Здружение на граѓани

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

03.10.2013, Богданци

Адреса

ул. Маршал Тито бр.64 , 1484 Богданци

Телефон

075 216 103; 075 393 306

Email

info.polymath13@gmail.com

Веб-страница

http://polymath13.mk/

Претседател/ Управител

Дејан Маџиров

Телефон

075/216 103

Email

dmadzirov@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

21

Кратко резиме на организацијата

Визија
ПОЛИМАТ 13 е организација која има база на реализирани проекти за
јакнење на капацитетите на организацијата, води, биодиверзитет, млади,
рурален развој.
ПОЛИМАТ 13 е организациски силна и препознатлива како значаен фактор
во планирање и спроведување на општествени акции на локално ниво.
Мисија
ПОЛИМАТ 13 работи на создавање на еколошка одржливост со обновливи
технологии со ангажирање на вода – почва – биодиверзитет – клима –
култура – соработка.
Цели
•
Поттикнување и организирање на активности од областа на
животна средина, земјоделие, култура, рурален туризам.
•
Унапредување на животниот стандард преку едукација,
информирање и истражување.
•
Поттикнување на населението на соработка со локалната
самоуправа заради заштита и унапредување на состојбите за
поквалитетен живот.
•
Развивање на идеи и активности за рурален турзам и културно
наследство.
•
Подигнување на свеста за чиста животна средина.
•
Залагање за примена на обновливи извори на енергија.
•
Едукација и организирање на активности за подобрување на
енергетската ефикасност.
•
Организирање на активности за ограничено користење на
пестициди и ѓубрива за заштита и обнова на почвата.
•
Изготвување и предлагање решенија за правилно користење на
водите, заштита на водите и заштита од води.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Заштита на животна средина

Целна група

Сектори на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Обуки и работилници Х
 Застапување и лобирање Х
 Спроведување на истражувања и анализи Х
 Информирање Х
Локално, регионално и национално

2.25. Здружение за едукација на деца и млади
„Сложувалка“
Невладина организација

Датум и место на основање

29.10.2012, Гевгелија

Адреса

Ул. Ѓорги Стамов бр.4 Гевгелија

Телефон

075 634 494

Email

info@slozuvalka.org.mk

Веб-страница

www.slozuvalka.org.mk

Претседател/ Управител

Славица Ѓоргиева

Телефон

075 634 494

Email

info@slozuvalka.org.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

15

Кратко резиме на организацијата

Здружението за едукација на деца и млади „СЛОЖУВАЛКА” е
непрофитно, непартиско и невладино здружение за едукација на деца и
млади кое самостојно делува низ целата територија на Република
Македонија, но најголем дел од активностите ги спроведува во општина
Гевгелија.
Нашата мисија, е преку инволвирање и поддршка од индивидуи, групи и
непрофитни организации во Република Македонија, да ја подобриме
едукацијата на децата и младите, како креатори на јавното мислење и пред
се како граѓани на ова демократско општество, да го зголемиме нивното
учество во донесување на општествено одговорни одлуки и да ја зголемиме
нивната креативност. Нашите цели и задачи се:
- зголемување на самодовербата и волјата за учеството на младите луѓе во
донесувањето на општествено одговорни одлуки и поттикнување на
нивната креативност;
- запознавање на младите со правата и обврските кои ги уживаат како

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

граѓани на демократското општество и важноста на нивната улога како
креатори на јавното мислење;
- помагање на децата и младите при донесување одлуки, справување со
секојдневните стресови, проблеми со комуникацијата во семејството и на
училиште, проблеми во однесувањето и нивно советување да се вклучат во
соодветно училиште и да го подобрат училишниот успех;
- зајакнување на волонтеризмот и социјалната одговорност со цел да се
намали постоечкиот дискриминаторен јаз помеѓу децата од урбани и
рурални заедници како и поттикнување на заемна соработка;
-подигнување на свеста за семејното насилство и сексуалната злоупотреба
на деца и насочување кон соодветни институции за решавање на истите;
- соработка со домашни и странски научни и стручни институции,
организации и здруженија кои имаат исти или слични цели и задачи и
теоретско и стручно усовршување на членовите на здружението во
соработка со истите;
- организација на јавни настани (трибини, јавни дебати, предавања, обуки,
работилници) во областите во кои работи Здружението на кои ќе бидат
издадени печатени информативно-едукативни материјали (флаери,
брошури, билтени);
- лобирање за изградба на објекти во интерес на децата и младите како и
други активности за развој и поддршка на демократските вредности;
-заштита на правата на членовите на Здружението.
 Образовни институции


Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Образование

 Обуки и работилници
 Информирање
Локално

2.26. Здружение на производители на
градинарски и цвеќарски видови ХОРТИ ЕКО
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

19.07.2010 година, с. Добрејци, Струмица

Адреса

С.Добрејци број 192 Струмица

Телефон

072 565 632

Email

tometimov@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Томе Тимов

Телефон

072 565 632

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

tometimov@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10

Членови (опис и број на членови)

150 активни членови, фармери кои се занимават со производство на цвеќе и
градинарски ултури, овоштарство, лозарство и органско производство.

Кратко резиме на организацијата

Здружението на производители на градинарски и цвеќарски видови
,,ХОРТИ ЕКО” работи и дејствува по следните цели:

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

ги организира своите членови, во координирањето и
ускладувањето на нивните дејности и активности во унапредувањето на
земјоделското и сточарското производство, пред се производство на
градинарски и цвеќарски видови;
ги застапува интересите на своите членови во остварувањето на
нивните права во процесот на работењето и производството;
да го следи пазарот на земјоделските производи и во согласност
со побарувачката да организира производство и пласман на производите на
своите членови;
да изнајдува модели и начини на производство, набавки и
пласман во функција на своето членство со цел да обезбеди економски
рентабилно и прифатливо производство;
ги следи проблемите во сточарството и земјоделството, а во исто
време ги ускладува односите помеѓу стопанските и вон стопански
организации и институции на подрачјето на општината, поширокиот
регион и Републиката;
покренува активности за стручно усовршување на своите членови
во унапредувањето на производството и во воведувањето на современа
технологија во земјоделското и сточарското производство, пред се
производството на градинарство и цвеќарство;
се грижи за развивање и унапредување на културата, моралот и
производната етика на своите членови;
ги вреднува активностите на своите членови и врз основа на тоа
доделува соодветни признанија;
се грижи за запознавање и оспособување на членовите во врска со
распознавање и спречување на болестите и другите штетници кои се
јавуваат кај градинарството и цвеќарството.
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Образование
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
локално, национално и регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

2.27. Еко-Котлина с. Пиперево

Целосен назив
Правен статус

Здржение на земјоделци

Датум и место на основање

20.11.2007, С.Пиперево

Адреса

С.Пиперево

Телефон

/

Email

/

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Орце Панчев

Телефон

071 364 370

Email

Orce-pancev@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

48

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Здружување во кооперативи, набавка на поевтини репро материјали постбербен период и пласман.
 Земјоделци

Целна група
Сектори на дејствување



Земјоделство

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

регионално

2.28. Здружение ЦЕЛОР – Центар за локален
развој
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

03.07.2006, Радовиш

Адреса

Кеј 8-ми септември бр.7, 2420 Радовиш

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

078 462 262

Email

celormk@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Столе Георгиев

Телефон

078 462 262

Email

stole.georgiev@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

22

Кратко резиме на организацијата

Граѓаните се здружени во здружението ЦЕЛОР заради остварување на
поширок заеднички интерес а како посебни цели се:
Изготвување и спроведување на проекти, програми, планови и
активности за одржлив развој;
Вршење на дејности од јавен интерес за заштита на животната
средина и одржливиот развој;
Градење на капацитетите на здруженијата на локално ниво,
локалната самоуправа и бизнис секторот во склад со одржливиот развој;
Зајакнување на соработката помеѓу сите општествени чинители
на локално, национално
и меѓународно ниво за промовирање на
вредностите на одржливиот развој;
Застапување и лобирање за прашања поврзани со граѓанскиот
сектор и одржливиот развој;
Промовирање на иницијативи за одржлив развој на локалните
заедници;
Учество на јавноста во донесување на одлуки во областа на
одржливиот развој;
Пристап до информации од областа на одржливиот развој;
Подигање на јавната свест за одржливиот развој;
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Занаетчии
 Угостители
 Јакнење на граѓанското општество
 Инфраструктура
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Организацијата дејствува и работи на локално, национално и меѓународно
ниво.

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

2.29. Здружение за подобрување на
квалитетот на животот на граѓаните
КРУНА ПЛУС Радовиш
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

15.05.2014, Радовиш

Адреса

Ул. Герас Цунев бр. 4, Радовиш

Телефон

032 628 514

Email

info@kruna.mk

Веб-страница

http://kruna.mk

Претседател/ Управител

Александар Јашков

Телефон

078 275 396

Email

aleksandar.jashkov@kruna.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

24 членови од кои претежно се млади лица кои сакаат да стекнат искуство
при тимско работење и менаџирање на проекти, како и да дадат мал
придонес при развојот на граѓанското општество.
Здружението КРУНА ПЛУС од Радовиш е креирано во 2014 година од
лица предводени од желбата да се промовираат и развиваат руралните
области, како и можноста за спроведување на европските вредности и
стандарди, како цели за подобрување на квалитетот на животот на
граѓаните на истите. Ова здружението КРУНА ПЛУС сака да го постигне
преку заедничко признавање и доверба, транспарентност и отвореност,
одговорност и отчетност, соработка и ефикасност, како и добро владеење,
кое е од јавен интерес во поттикнување на одржлив развој како додадена
вредност за подобрување на квалитетот на животот.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Етнички заедници
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Туризам

Кратко резиме на организацијата

Целна група

Сектори на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Услуги
Регионално

2.30. Здружение АГРОЕКО – Центар за
одржливо земјоделие
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2008

Адреса

Ул. Драмска бр.10 2420 Радовиш

Телефон

077 598 111

Email

agroeko.radovis@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Георги Каракашев

Телефон

077 598 111

Email

karakasev@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

36

Кратко резиме на организацијата

Граѓаните се здружени во здружението АГРОЕКО заради остварување на
поширок заеднички интерес а како посебни цели се:
Изготвување и спроведување на проекти, програми, планови и
активности за одржлив развој;
Вршење на дејности од јавен интерес за заштита и
унапредувањето на земјоделието;
Градење на капацитетите на здруженијата на локално ниво,
локалната самоуправа и бизнис секторот во склад со одржливиото
земјоделие;
Зајакнување на соработката помеѓу сите општествени чинители
на локално, национално
и меѓународно ниво за промовирање на
вредностите на одржливото земјодели;
Застапување и лобирање за прашања поврзани со граѓанскиот

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

сектор и одржливотот земјоделие;
Промовирање на иницијативи за одржлив развој на локалните
заедници;
Учество на јавноста во донесување на одлуки во областа на
одржливиот развој;
Пристап до информации од областа на одржливиот развој;
Подигање на јавната свест за одржливиот развој;
 Земјоделци
 Занаетчии
 Угостители
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Организацијата дејствува и работи на локално и национално ниво

2.31. Планинарско Еколошко Друштво Церн
Камен 2257 Вевчани
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

02.11.2014 Вевчани

Адреса

6335 Вевчани

Телефон

075 892 045, 077 677 544

Email

cernkamen2257@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Владимир Алулоски

Телефон

070 307 220

Email

aluloski.vladimir@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

65 членови (планинари, екологисти)

Кратко резиме на организацијата

Промовирање на планинарењето кај локалното население (особено кај
помладата популација), како спорт и здрав начин на живот, едукација за
однесување, снаоѓање и безбедност во планина, а воедно и поттикнување
на еколошката свест за заштита и унапредување на животната средина.
Соработка и споделување на искуствата со други здруженија, институции и
сл.
 Граѓански организации
 Млади
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Информирање
Локално и регионално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

3. АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО СЕВЕРОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ
РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

3.1. Аеро клуб “Куманово”- Куманово
Здружение на граѓани, спортско здружение

Датум и место на основање

26.09.2016

Адреса

Октомвриска револуција бр.32/13 Куманово

Телефон

031 454 511

Email

aeroklub.kumanovo@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Никола Петковски/Драган Саздовски

Телефон

070 211 391; 070 648 272

Email

aeroklub.kumanovo@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

8

Членови (опис и број на членови)

Моделари, падобранци, параглајдеристи, воздухопловни едриличари,
моторни пилоти, балонисти (35 члена)

Кратко резиме на организацијата

Аеро клуб “Куманово”-Куманово е воздухопловно, спортско и образовно
здружение. Се занимава со воздухопловни спортски активности и врши
обука на воздухопловни моделари, падобранци, воздухопловни
едриличари, пилоти на авиони, параглајдеристи и др. Врши школување и
стручно оспособување на воздухопловни кадри.
Визија на клубот е да го приближи воздухопловството кон граѓаните и да
им ги покаже сите воздухопловни убавини. Цели на клубот се учество на
разни натпревари на сите нивоа.
 Граѓански организации

Целна група
Сектори на дејствување



Обука на воздухопловен кадар

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Партнери во спроведување на проектот:

локално, национално, регионално, меѓународно

3.2. ЕКО ТИМ Еколошка канцеларија на Старо
Нагоричане
Здружение на граѓани

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

Старо Нагоричане 13.01.2005 година

Адреса

1303 Старо Нагоричане

Телефон

072 224 425

Email

sskuzmanovic@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Саша Кузмановиќ

Телефон

072 224 425

Email

sskuzmanovic@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Еко Тим е невладина организација чие поле на делување е зачувување на
животната средина и природата на територијата на општина Старо
Нагоричане
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Заштита на животна средина

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Партнери во спроведување на проектот:



Обуки и работилници

локално

3.3. Здружение на фармери на Општина
Липково „Агрокултура“ с.Липково
10.4 професионално (струково) здружение

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

25.02.2003,Липково

Адреса

С.Оризаре,Липково

Телефон

/

Email

Agrokultura2003@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Менду Нухија

Телефон

070 436 753

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

50

Кратко резиме на организацијата

Земјоделското здружение Агрокултура ги соединува, едуцира, ги
презентира и зајакнува капацитетите и членството за развој на
земјоделството, која ќе ја подобри квалитетот на животот во општина
Липково пошироко.
Oрганизирани и сплотени земјоделци соработуваат за промените за
подобра иднина
Стратешки цели:
Професионална едукација и квалификација на членството,Соработка со
други организации како и со меѓугранична соработка со слични
организации,редовно информирање на членството за разно активности и
новитети,редовна информација на членството за апликација за
ипард,субвенции итн.рурални активности со рурален туризам
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
 Етнички заедници
 Јакнење на граѓанското општество
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
Локално, регионално

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

3.4. Здружение спортско планинарски клуб
Козјак Куманово
НВО

Датум и место на основање

07.04.1982, Куманово

Адреса

Илинденска бб 1300 Куманово

Телефон

071 332 860; 070 327 508

Email

pdkozjak@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Владо Лазаревски

Телефон

071 332 860

Email

pdkozjak@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

Претседател, Генерален секретар, Управен одбор, домари на домови – сите
работат волонтерски

Членови (опис и број на членови)

80, од кои 65 се активни

Кратко резиме на организацијата

ЗСПК КОЗЈАК од Куманово постои веќе 35 години и располага со 2
планинарски домови во подножјето на преубав Козјак, општина Старо
Нагоричане или поточно во с.Длабочица. Во клубот членуваат лица од 7 до
77 годишна возраст. Клубот организира планинарски акции, искачување на
врвови, трансферзали, маратони, ориентација, меморијали, обуки за млади
планинари, планинарски школи секоја година за општ поим за
планинарење, прва помош на планина итн. Клубот има лиценциран водич
на планина и лиценциран маркацист за маркирање на патеки во Р. М..
Клубот работи по своја годишна програма, по програма на федерација и
други клубови од Македонија. ,Клубот е посветен повеќе на млади членови
кои слушаат настава во природа и теорија и со тоа можат полесно да се
запишат во ЦСО при ФПСМ за идни водачи на планина. Клубот е отворен
за сите планинари, љубители на природа и сите хумани и позитивни луѓе.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално, меѓународно

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

3.5. Здружение за развивање на знаења и
вештини „Спектар“ Куманово
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

15.09.2013, Куманово

Адреса

Ул:„Доне Божинов“ бр.9/2/15, Куманово

Телефон

072 220 696

Email

svetlanadame@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Светлана Илиевска Алексовска

Телефон

072 220 696

Email

svetlanadame@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15

Членови (опис и број на членови)

Наставници од 5-те средни училишта во Куманово

Кратко резиме на организацијата

Онлајн платформа за промовирање на претприемништвото меѓу млади
лица од Североисточен плански регион.
- Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку
зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите. Организирање и
спроведување на обуки за градење на капацитетите и зајакнување на млади
лица-социјални претприемачи. Преку практични насочени обуки да се
изгради претприемачки и лидерски капацитет на учесниците, и да се
создадат основите на мрежата на социјални претприемачи. Во рамките на
обуките да се презентирана и платформа на
Мрежа на млади
претприемачи. Платформата цели да ги имплементира и поврзува младите
претприемачи со ментори и инвеститори преку создавање на онлајн
заедница која е безбедна и поддржувачка. Платформата ќе служи и како
алатка за подигнување на свеста и промовирање на претприемничката
култура и социјалното претприемништво, што ќе им овозможува на
корисниците да креираат профили, да воспоставуваат партнерства, да
разменат деловни идеи, да споделат знаења и да поттикнуваат создавањето
на социјални претпријатија, предводени од млади лица.
 Млади

Целна група
Сектори на дејствување



Претприемништво

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

3.6. Пчеларско здружение ПЧЕЛА Куманово
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

24.01.1971 г. во Куманово

Адреса

Иво Лола Рибар бб Куманово

Телефон

070 554 208

Email

Pzpcela.ku@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Часлав Ристовски

Телефон

070/554-208

Email

caslav_r@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

52

Кратко резиме на организацијата

Целна група

Едукација од областа на пчеларството, дружење, размена на мислење,
знаење, практична примена на знаењето при посета на пчеларници,
изведување на домашни и меѓународни екскурзии, посета на саеми во
странство, организирање на сопствена, локална саемска манифестација,
осовременување, развивање и популаризирање на пчеларството во РМ.
/

Сектори на дејствување

/

Типови на активности

/

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање

Партнери во спроведување на проектот:

локално

3.7. Здружение на граѓани Еко Славишки Ранковце
Здружение на граѓани
26.02.2009, Ранковце

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

Населено место без уличен систем Ранковце, Ранковце

Телефон

077 903 001

Email

trajkovski.marjann@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Марјан Трајковски

Телефон

077 903 001

Email

trajkovski.marjann@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

4 физички лица

Кратко резиме на организацијата

Поврзување и соработка со здруженија од земјава и странство како и
стручни и научни организациии. Размена на искуства на образовно и
научно поле – Активно вклучување на работодавците и ЗГ Еко-Славишки
во изработка и изведување на проекти од образовна и бизнис природа кои
имаат локална и национална димензија односно придонесуваат во
севкупниот развој.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Меѓународно, (2 проекти по програмата за прекугранична соработа со
Бугарија, 1 проект по програмата Europe for Citizen)

3.8. Здружение за развој и подршка на
бизнисот и претприемаштвото БИЗНИС
КЛУБ
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

13.07.2015, Крива Паланка

Адреса

ул. .Индустриска 30 , Крива Паланка

Телефон

070 340 266

Email

krivapalankaclub@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Игор Ангеловски

Телефон

070 340 266

Email

krivapalankaclub@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

6

Кратко резиме на организацијата

Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ е непрофитна
организација со седиште во Крива Паланка. Формирана е од страна на пет
активни бизнис субјекти на територијата на Крива Паланка.
Мисија
Искористување на расположивите потенцијали за развој на бизнисот
Визија
Македонија дел од интегрирана ЕУ со услови за развој на бизнисот на
локално и повисоко ниво
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Занаетчии
 Угостители
 Инфраструктура
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина

Целна група

Сектори на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Услуги
Локално, регионално, национално интернационално

3.9. Мото Клуб Мечки Куманово
Непрофитна невладина организација

Датум и место на основање

10.10.2014 Куманово

Адреса

Октомвриска револуција 13-4/9

Телефон

077 911 111

Email

jovicaginovski@gmail.com

Веб-страница

www.bears.mk

Претседател/ Управител

Јовица Гиновски

Телефон

077 911 111

Email

jovicaginovski@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

30

Членови (опис и број на членови)

12

Кратко резиме на организацијата

Целна група

Се ангажираме за унапредување на мотокултурата, безбедност во
сообраќајот.
Во соработка со МВР вршиме предавања за безбедност во сообраќајот
Хуманитарна работа со хендикепирани лица.
Во сорботка со Eurobikers I BBH работиме на донирање на медицинска
опрема на државни болници во Македонија и странство
Имаме визија да направиме “Road hauce” со цел унапредување на туризмот
во мотокруговите
/

Сектори на дејствување

/

Типови на активности

/

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Локално,национално,регионално и меѓународно

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

3.10. „Регионален центар за одржлив
развој“
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

27.10.2006

Адреса

Гоце Делчев бб Кратово

Телефон

031 481 542; 078 306 647

Email

regionalencentar@gmail.com

Веб-страница

www.regionalencentar.org.mk

Претседател/ Управител

Катерина Ковачевска

Телефон

078 250 219

Email

kov.kate@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

21

Кратко резиме на организацијата

Здружението „Регионален центар за одржлив развој“ е непрофитна
организација со седиште во Кратово. Во своето делување освен Кратово ги
опфаќа општините: Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане и
Пробиштип, во матичниот регион, и општините Куманово, Кочани и
Делчево, во поширокиот регион на делување. Организацијата е насочена
кон поддршка и одржлив развој на локалната заедница, поголема
мобилизација на расположивите ресурси и социо-економско зајакнување и
интеграција на регионот пред се во сопствени рамки, а потоа и интеграција
на Македонија во рамки на ЕУ. Преку различни коалиции и видови на
активности со други организации, се стремиме кон давање на поддршка и
придонес кон сите прогресивни и демократски методи на дејствување во
различни сфери на општественото живеење.
Мисија
Мобилизација и одржливо искористување на сите расположиви ресурси во
локалните заедници, за поголем придонес кон социо-економски развој и
интеграција на регионот, пред се во сопствени рамки, а со тоа и полесна и
побрза интеграција на Македонија во рамки на евро-атлантските
асоцијации.
Визија
Развиен, стабилен и независен цивилен и економски сектор, кој во
соработка со јавните институции и бизнис секторот, непречено ќе делува
кон подобрување на условите за живот во локалната заедница,
подобрување на социо-економската состојба, намалување на процентот на
невработени, подобрување на популационата политика и создавање на
услови за поголем локален и економски развој.
Крајна цел
Создавање на локални заедници во кои на секој поединец ќе му се пружи
можност за изразување на сопствената креативност и потенцијал, заедници
кои ќе претставуваат привлечно место за живеење, работење и

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

инвестирање, со максимална искористеност на потенцијалите, кои ќе бидат
ставени во функција на социо-економски раст и развој на општина
Кратово, но и на регионот во целина.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Мониторинг на владини институции
Локално, регионално, национално интернационално

3.11. Ловечко Здружение СОКОЛ
Здружение на ловци

Датум и место на основање

11.04.1997, Куманово

Адреса

Плоштад Нова Југославија 3/2-1

Телефон

031 415 067

Email

lz.sokol@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Димче Димитриевски

Телефон

070 211 648

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

9

Членови (опис и број на членови)

750 (активни и придружни)

Кратко резиме на организацијата

-Заштита на дивеч
-Одгледување на дивеч
-Стопанисување со дивеч

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

-Заштита на Флора и Фауна
-Развивање на свест за однесување кон дивечот и природата кај месното
население т.е.граѓаните на Р.М.
-Помагање во кампањи од областа ловство во смисла на стручноста и
искуство и др.
 Ловци

Сектори на дејствување



Лов

Типови на активности



Заштита одгледување и стопанисување со дивеч

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Локално

3.12. Асоцијација на жени претприемачи
УНИКУМ-кос
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

02.09.2013

Адреса

Ул. .Н.Револуција 118а, 1300 Куманово

Телефон

070 211 350

Email

unikumkos@yahoo.com

Веб-страница

www.unikumkos.mk

Претседател/ Управител

Соња Стојановска

Телефон

070 211 350

Email

sonja.stojanovska@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10

Членови (опис и број на членови)

40 членки – жени претприемачки на локално ниво

Кратко резиме на организацијата

Вмрежување на локално ниво на жени претприемачки, на национално и на
меѓународно ниво.
Организирање обуки за подобрување на инвентивноста и конкурентноста
на пазарот.
Активно учествуваме во градење на онлајн платформа за промовирање на
претприемништвото меѓу млади лица од Североисточен плански регион.
- Поттикнување на создавање на социјални претпријатија преку
зајакнување на претприемачкиот потенцијал на младите. Организирање и

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

спроведување на обуки за градење на капацитетите и зајакнување на млади
лица-социјални претприемачи. Преку практични насочени обуки да се
изгради претприемачки и лидерски капацитет на учесниците, и да се
создадат основите на мрежата на социјални претприемачи. Во рамките на
обуките да се презентирана и платформа на
Мрежа на млади
претприемачи. Платформата цели да ги имплементира и поврзува младите
претприемачи со ментори и инвеститори преку создавање на онлајн
заедница која е безбедна и поддржувачка. Платформата ќе служи и како
алатка за подигнување на свеста и промовирање на претприемничката
култура и социјалното претприемништво, што ќе им овозможува на
корисниците да креираат профили, да воспоставуваат партнерства, да
разменат деловни идеи, да споделат знаења и да поттикнуваат создавањето
на социјални претпријатија, предводени од млади лица.
 Граѓански организации
 Мали и средни претпријатија
 Млади
 Жени
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
регионално

3.13. Фондација за развој на мали и средни
претпријатија Куманово
Фондација

Датум и место на основање

1999, Куманово

Адреса

Илинденска бб, Куманово

Телефон

031 416 102

Email

razvojku@t.mk

Веб-страница

www.rcku.org.mk

Претседател/ Управител

Димитар Ташевски

Телефон

078 300 605

Email

dimitartasevski@yahoo.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

4.400 членови (претствници од МСП сектор и невработени лица на кои им
е пружена одредена советодавна услуга)

Кратко резиме на организацијата

Фондацијата за развој на малите и средни претпријатија - Куманово е
основана во 1999 година.
Фондација за развој на мали и средни претпријатија Куманово е формирана
со примарна цел за поддршка и развој на малите и средните претпријатија и
невработени лица кои сакаат да започнат сопствен бизнис во земјата и
надвор од границите.
Фондацијата има реализирани проекти во областа на економијата (МСП),
Владини проекти за поддршка на малите и средните претпријатија и
самовработување (намалување на невработеноста и подобрување на
квалитетот на живеење), проектите за развој на претприемништвото,
проекти во областа на конкурентноста и иновациите, едукативни проекти,
како и социјални, културни и бизнис проекти.
Визијата на Фондација за развој на МСП е намалување на невработеноста,
повисок животен стандард, поголем број мали и средни претпријатија,
зголемен бизнис развој, зголемено присаство на претприемништво,
конкурентност и иновативност во развој на бизнисите.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Мисија: Сеопфатна поддршка и динамичен развој на МСП секторот и
невработените лица кои сакаат да отпочнат сопствен бизнис во регионот и
пошироко; Изградба на поволно економско опкружување; Промоција на
претприемништво, конкурентност и иновативност; Имплементирање на
програми и проекти за поддршка на претприемништвото и создавање на
поконкурентно мало стопанство.
 Мали и средни претпријатија
 Социјални услуги
 Туризам
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално, регионално, национално, меѓународно

3.14. Здружение за рурален развој Локална
Акциона Група АБЕР 2015 с.Старо Нагоричане,
Старо Нагоричане
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

27.07.2015, Старо Нагоричане

Адреса

с.Старо Нагоричане, 1303 Старо Нагоричане (во зградата на Општина
Старо Нагоричане)

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

031 495 666

Email

Lagaber2015@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Дејан Ѓорѓиевски

Телефон

075 290 936

Email

dejangorgievski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

37 члена
4 државни институции и тоа: две општини како ЛС (1.Општина
Куманово и 2.Општина Липково), Општина Старо Нагоричане има
пристапница од 3. Градначалникот како орган, 4. НУ Музеј
10 физички лица
23 правни субјекти ( од кои 10 НВО и 13 бизнис)
Визијата на ЛАГ-от “АБЕР 2015“ за развој на руралната средина е:
„ Подрачјето на ЛАГ „Абер 215 е крстосница на културите и традициите –
простор на кој се спроведува рамномерен и одржлив рурален развој и
место за растечки животен стадард како резултат на мултиетничката
доработка на неговите жители.“

Кратко резиме на организацијата

Мисија:
„ЛАГ-от “АБЕР 2015“ посветено ќе работи на поддршка, поттикнување и
развој на неговата територија, ќе обезбедува и ќе помага во изнаоѓање на
извори за финансирање на проекти од интерес на населението и останатите
субјекти и ќе обезбедува поддршка, презентирање и грижа за спроведување
на стратегијата“.
Стратешките цели на ЛАГ-от се:

Целна група

Сектори на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

1.
Унапредување на конкурентноста на земјоделството преку
зголемен принос и подобар квалитет на земјоделските производи
2.
Развој на руралната економија
3.
Развој на рурален туризам и промоција на традиционална храна
4.
Заштита и оддржливо искористување на животната средина
5.
Подобрување на квалитетот на живот во руралната средина
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус














Родова еднаквост
Инфраструктура
Социјални услуги
Земјоделство
Шумарство
Туризам
Заштита на животна средина
Претприемништво
Обуки и работилници
Застапување и лобирање
Информирање
институционално јакнење на здружението за да добие статус на
ЛАГ
До сега локално и регионално исклучиво на територија на Куманово,
Липково, Старо Нагоричане но во делот на лобирање и вмрежување
работиме и на национално ниво со другите потенцијални ЛАГ’ови.

3.15. Центар за одржлив развој - ЕЛИПСА
ГО/Здружение на граѓани/Асоцијација

Датум и место на основање

14.12.2012, Куманово

Адреса

Ул. Илинденска 69а, 1300 Куманово

Телефон

075 651 790

Email

elipsacod@yahoo.com

Веб-страница

www.elipsa.org.mk

Претседател/ Управител

Игор Георгиев

Телефон

075 651 790

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Здружението за одржлив развој „Елипса’’ е основана на 14 Декември 2012.
Според статутот, општата цел на ова здружение е да се промовира
одржливиот развој,
зајакнување на демократските процеси и развој на човечки и материјални
ресурси во Република Македонија, со следниве специфични цели:
– Поддршка на развојот на институционалните капацитети на централно и
локално ниво;

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

– Подигнување на свеста кај граѓаните за употребата на одржливите
практики во економскиот развој;
– Одржливо користење на човечките и природните ресурси;
– Поддршка за одржлив развој на туризмот;
–Обезбедување на интегриран регионален развој во согласност со
принципите на одржлив развој
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
локално, национално, регионално, меѓународно

3.16. Здружение на пчелари Трмка, Старо
Нагоричане
Невладино и непрофитно здружение

Датум и место на основање

17.12.2015, Куманово

Адреса

Ул.2, бр.1, Старо Нагоричане

Телефон

070 707 066

Email

pztrmka2015@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Трајче Лазаревски

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

070 707 066

Email

pztrmka2015@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

7

Членови (опис и број на членови)

30

Кратко резиме на организацијата

Организирање на пчелари за посета на саеми за пчеларство
Истражување на можности за финансирање и развој на пчеларство во
регионот
Едукација на пчелари
Одржување и помагање при оплодување на овошни насади како основна
суровина за прехрана на пчелите

Целна група



Земјоделци

Сектори на дејствување



Земјоделство

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

регионално

3.17. Здржение на граѓани Локална Акциона
Група Гласот на селото
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2009 година, Куманово

Адреса

Кирил и Методи 38

Телефон

075 434 900

Email

dchungurski@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Драган Чунгурски

Телефон

075 434 900

Email

dchungurski@gmail.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

Здружението брои 15 члена кои истите се претставници на државниот,
приватниот, невладиниот сектор како и луѓе од руралните средини
(фармери, занаетчии и сл.)

Кратко резиме на организацијата

Здружението е формирано во 2009 година, според ЛЕАДЕР пристап како
метод за иницирање и реализирање на рурален развој во локалните рурални
заедници. Здружението треба да претставува симулација на LAG (Локална
Акциона Група) која во иднина треба да биде основна мерка од програмата
ИПАРД преку која ќе се реализираат проекти за Руралните региони.
Во изминатиот период здружението зема активно учество во изработка на
Стратегии за Рурален развој за три општини во регионот Липково,
Куманово и Старо Нагоричане. При изработка на овие мошне важни
Стратегии ,кои беа усвоени од страна на советите на општините и станаа
званични докумети, се реализираа и три проекти за Рурален развој во секоја
општина по еден.
НВО "Гласот на селото", работи во североисточниот регион на земјата.
Како основни цели оваа невладина организација работи на:
-Информации и трансфер на знаење за рурален развој во руралните
средини.
-Развивање на стратегија и вмрежување на сите заинтересирани страни кои
имаат интерес за развој на руралните области.
-Финансирање и градење на капацитети во реализација на проекти во
руралниот развој.
-Подготвување луѓе од рурален развој и на локалните заедници за
користење на ЕУ фондовите.
-Промоција на нови знаења пред луѓето од руралните средини
-Промовирање на ЛЕАДЕР пристап, како алатка за спроведување на
македонска земјоделска политика за рурален развој во текот на процесот
на пристапување кон Европската унија.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Угостители
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и регионално

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Партнери во спроведување на проектот:

3.18. Здружение Спортско рекреативен
риболовен клуб МАК-ДАМ Куманово
Спортско здружение

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

20.12.2006, Куманово

Адреса

Ул.Вера Јоциќ бр.13 Куманово

Телефон

072 209 171

Email

makdam96@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Марјан Вељановски

Телефон

072 209 171

Email

makdam96@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

250 спортски риболовци

Кратко резиме на организацијата

Здружението Спортско рекреативен риболовен клуб МАК-ДАМ од
Куманово е формирано во 2006 година и оттогаш наваму бележи бројни
успеси на државен план, како што се двете први места, односно двата
освоени купа на Р.Македонија во 2008 и 2009 година, како и многу други
награди и признанија на учества на приватните купови низ целата држава.
На меѓународен план слободно можеме да кажеме дека сме единствената
екипа од Македонија која има учествувано на едно Светско клупско
првенство во лов на јадица со пливка во градот Познан во Полска 2010
година.
 Граѓански организации

Целна група



Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Заштита на животна средина

/
Локално

3.19. Здружение на производители на
органска храна „Лаванда“ Куманово
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

09.09.2007 година, Куманово

Адреса

с.Горно Коњаре бб Куманово

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

075 456 604

Email

zpohlavanda@t.mk

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Моме Давидовски

Телефон

075 456 604

Email

momedav@t.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

45 члена кои остваруваат и правото за користење на субвенции за органско
производство
- 8 правни субјекти и
-37 Земјоделски производители на органска храна
Здружението на производители на органска храна „Лаванда“ Куманово,
работи на полето на подготовката и постојаната обука на членовите на
здружението за примена на стандардите за органско земјоделство во
регионот на Куманово, Старо Нагоричане, Липково, Ранковци, Кр.
Паланка, Кратово и Пробиштип.
Досегашното работење на Здружението:
-Успешно реализирани 3 демонстративни опити од областа на Органско
земјоделство
- Организирани 4 студиски патувања надвор од РМ
- Организирани 12 обуки за членовите од областа на Органско земјоделство
- Партнер во реализирање на 2 проекта од областа на Органско
земјоделство
- Соработка со здруженија и фондации

Кратко резиме на организацијата

Визија:
Рамномерен и одржлив развој на руралните средини и повисок животен
стадард како резултат на примена на стандардите за Органско земјоделско
Производство и заштита на животната средина
Мисија:
Поддршка, поттикнување и развој на органското производство во
руралните средини. Изнаоѓање на финансиски средства за спроведување на
проекти од интерес на земјоделските производители и потрошувачите на
органски производи и останатите субјекти. Поддршка, презентирање и
грижа за спроведување на стандардите за органско производство и
стратегијата за рурален развој.
Цели и задачи
- остварување на профитабилно органско земјоделие и повисок животен
стандард на органските земјоделски производители;
- застапување, заштита и остварување на интересите и правата на
органските земјоделски производители;
- научно-техничка и практична промоција на новите сознанија од различни
научни области применети во органското земјоделие;
- пратење, афирмација и имплементација на современите светски
економски трендови, преземање на активности за зголемување на
извозниот потенцијал и привлекување на странски инвестиции, заложба за
слободна трговија и економска соработка;
- заложби за теоретска и практична едукација на земјоделските

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

производители, подигање на нивото на образование и свест, разбирање и
прилагодување кон новите светски трендови на бизнис производство и
работење.
- создавање на услови за здрав живот, здрава исхрана и здрава и незагадена
животна средина ;
- задоволуваље на потребите на консуматорите и нивна заштита при
користењето на органските земјоделски производи;
- поттикнување, информирање и активно вклучување на младите во сите
сфери на општеството, подигнување на нивната морална свест и културно,
научно и работно издигнување;
- развој на руралните земјоделски региони, враќање на луѓето во
напуштените реони и нивно активно вклучување во земјоделското
производство;
- обезбедување на комуникациски врски и размена на информации помеѓу
граѓаните и групации на граѓани во земјата и со светот, како во развиени
така и во неразвиени подрачја;
- активна соработка во заедничките проекти со други здруженија,
фондации и други институции во земјата и во странство;
- формирање на стручни тимови од сите области, за технички, финансиски ,
правен, маркетинг и други соодветни услуги;
- учество во изготвување на стратегија за развој на земјоделството во
идните години;
- формирање на развојни и солидарни фондови.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Други, наведи
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
 Услуги
локално и регионално на територија на Куманово, Старо Нагоричане,
Липково, Ранковци, Кр. Паланка, Кратово и Пробиштип.

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

3.20. Здружение на земјоделски
производители „Куманово“ од Куманово
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

15.05 1996 година, Куманово

Адреса

Доне Божинов 24 Куманово

Телефон

070 249 853

Email

zzpkuvo@уаhоo.com.

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Момчил Трајковски

Телефон

070 781 455

Email

zzpkuvo@уаhоo.com.

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

85 члена кои остваруваат и правото за користење на субвенции за
земјоделско производство
- 10 правни субјекти и
-70 Земјоделски производители
Здружението на земјоделски производители „Куманово“ од Куманово,
работи на полето на подготовката и постојаната обука на членовите на
здружението за примена на ДЗП во регионот на Куманово, Старо
Нагоричане и Липково.
Досегашното работење:
-Советодавни услуги за земјоделците – Организирање студиски патувања и
посета на саеми надвор од РМ
- Организирани 4 обуки за членовите од областа на ДЗП (добра земјоделска
пракса)
- Партнер во реализирање на 2 проекта за прекугранична соработка со
Бугарија и Косово.
- Соработка со здруженија и фондации

Кратко резиме на организацијата

Визија:
Повисок животен стадард како резултат на примена на стандардите за
земјоделско Производство.
Мисија:
Поддршка, поттикнување и развој на Земјоделство во руралните средини.
Изнаоѓање на финансиски средства за спроведување на проекти од интерес
на земјоделските производители и остснатите субјекти. Поддршка,
презентирање и грижа за спроведување на стандардите за земјоделско
производство.
Цели:
- остварување на профитабилно земјоделско производство и повисок
животен стандард на земјоделските производители;
- застапување, заштита и остварување на интересите и правата на
Членовите

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

- научно-техничка и практична промоција на новите сознанија од различни
научни области применети во земјоделството;
- заложби за теоретска и практична едукација на земјоделските
производители, подигање на нивото на образование и свест, разбирање и
прилагодување кон новите светски трендови на бизнис производство и
работење.
- создавање на услови за здрав живот, здрава исхрана и здрава и незагадена
животна средина ;
- поттикнување, информирање и активно вклучување на младите во сите
сфери на општеството, подигнување на нивната морална свест и културно,
научно и работно издигнување;
- развој на руралните земјоделски региони, враќање на луѓето во
напуштените реони и нивно активно вклучување во земјоделското
производство;
- обезбедување на комуникациски врски и размена на информации помеѓу
граѓаните и групации на граѓани во земјата и со светот, како во развиени
така и во неразвиени подрачја;
- активна соработка во заедничките проекти со други здруженија,
фондации и други институции во земјата и во странство;
- формирање на стручни тимови од сите области, за технички, финансиски ,
правен, маркетинг и други соодветни услуги;
- учество во изготвување на стратегија за развој на земјоделството во
идните години;
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
 Услуги
Локално и регионално на територија на Куманово, Старо Нагоричане и
Липково.

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

3.21. Здружение за рурален развој Локална
Акциона Група ОСОГОВСКИ ЛИСЕЦ Ранковце
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

28.07.2015, Ранковце

Адреса

Ул. Населено место без уличен систем Ранковце, Ранковце

Телефон

077 903 001

Email

trajkovski.marjann@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Марјан Трајковски

Телефон

077 903 001

Email

trajkovski.marjann@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

11 члена
•
5 државни институции (1. Општина Ранковце, 2. Општина
Кратово, 3. Општина Крива Паланка, 4. Општинска установа
Музеј на Град Кратово, 5. Локална установа од областа на
културата Градски Музеј Крива Паланка)
•
3 невладини организации
•
2 правни лица
•
1 физичко лице
•
Промоција на руралниот развој преку локалните иницијативи и
партнерства
•
Подобрување на животните и работните услови на територијата
на која делува ЛАГ-от
•
Зачувување на постоечките и создавање на нови работни места
•
Создавање на нови можности за одржлив развој
•
Диверзификација на економските активности
•
Обезбедување на проток на информации и трансфер на знаења со
цел напредок во развој на руралната економија
•
Зајакнување на финансиските и човечките ресурси
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници

Кратко резиме на организацијата

Целна група

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија














Сектори на дејствување

Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Образование
Здравство
Јакнење на граѓанското општество
Човекови права
Родова еднаквост
Инфраструктура
Социјални услуги
Земјоделство
Шумарство
Туризам
Заштита на животна средина
Претприемништво
Обуки и работилници

локално

3.22. Рурална Коалиција – Куманово
Здружение на граѓани/невладина граѓанска организација

Датум и место на основање

13.07.2013, Куманово

Адреса

с. Режановце, Куманово

Телефон

078 303 735

Email

rkoalicija@gmail.com

Веб-страница

http://rural.mk/

Претседател/ Управител

Трајан Димковски

Телефон

078 421 541

Email

trajandimkovski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

Коалицијата претставува сојуз на здруженија во која што моментално
членуваат 24 здруженија од области во секторот земјоделство и рурален
развој
Рурална Коалиција – Куманово има за цел да ги обедини земјоделците и
руралното население на Република Македонија, во силна и препознатлива
организација, која ќе ги штити нивните економски, социјални и културни
интереси, ќе се залага за унапредување на можностите за развој на агробизнисот и рамномерен регионален развој на руралните подрачја во
Република Македонија, и ќе влијае на политиките и стратегиите во

Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

државата, за да обезбеди поквалитетен живот за граѓаните што ги
застапува. Ќе делува со пренесување на знаење добиено преку посредување
и на други релеватни институции, експерти како од Македонија така и од
странство.
Визија: Рурална Коалиција - Куманово како влијателна организација во
Североисточниот регион активно учествува во процесите на застапување,
лобирање и креирање на јавни политики преку делување на национално,
регионално и локално ниво и придонесува кон постигнување на достоен
социо-економски статус на руралното население во Македонија.
Мисијата на организацијата е да ги обедини земјоделците и руралното
населние на Република Македонија, во силна и препознатлива
организација, која ќе ги штити нивните економски, социјални и културни
интереси, ќе се залага за унапредување на можностите за развој на агробизнисот и рамномерен регионален развој на руралните подрачја во
Република Македонија, и ќе влијае на политиките и стратегиите во
државата, за да обезбеди поквалитетен живот за граѓаните што ги
застапува.
Главна област на делување:
1.
Подобрување на квалитетот на живеење на луѓето во руралните
средини во Република Македонија,
2.
Унапредување на демократските процеси и транспарентноста на
државните и јавни институции, преку следење на реализацијата на
програмите и средствата на државно ниво, кои се наменети за земјоделците
и за развој на руралните подрачја
3.
Јакнење на капацитетите, знаењата и можностите за делување во
општеството на земјоделците и руралното население како и унапредување
на степенот на социјална инклузија во општеството,
4.
Влијание на политиките на национално и локално ниво, со цел да
се овозможи рамномерен регионален развој во Република Македонија и
еднакви можности за напредок на руралните средини,
5.
Јакнење на капацитетите на организацијата и граѓанските
организации - партнери на организацијата
6.
Застапување на интересите на членовите, следење на состојбите
кои ја засегаат целната полулација и известување за промените и
последиците,
7.
Социјален развој и социјална интеграција на руралното население
преку квалитетно неформално образование
Вмрежување со национални и меѓународни организации заради размена на
искуства, пренесување на нови знаења и јакнење на моќта и влијанието на
организацијата на национално и меѓународно ниво
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Рурален и рамномерен регионален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Јакнење на капацитети на земјоделски здруженија, социјална
инклузија на жени и млади од рурални средини
Национално ниво на делување, меѓутоа како grass root организација која
што работи и на локално ниво со своите конституенти

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

4. АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

4.1. Здружение за Рурален развој Локална
Акциона Група ПеЛАГонија, Новаци
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

Битола 16.04.2014

Адреса

Општина Новаци, Ул 1 бр1 , с. Новаци

Телефон

075 886 564

Email

lagpelagonija@gmail.com , gorloz@hotmail.com

Веб-страница

lagpelagonija.mk

Претседател/ Управител

Гордана Лозановска Стефановска

Телефон

075 886 564

Email

gorloz@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата
Членови (опис и број на членови)

Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

Во организацијата се ангажирани активно 15 волонтери но сеуште нема
вработено лице
Здружението има вкупно 22 члена, итоа Претставници на 4 Општини
Битола, Могила, Новаци и Демир Хисар, претставници на други
институции, повеќе здруженија на граѓани, женски организации, приватен
сектор од дејностите туризам , земјоделие и трговија.
Здружението за рурален развој Локална Акциона Група ПеЛАГонија Новаци, со скратен назив ЗРР ЛАГ ПеЛАГонија - Новаци се организира и
делува на подрачјето на руралната територија на четири општини: Битола,
Демир Хисар, Могила и Новаци со исклучок на урбаниот дел на Општина
Битола. Организацијата претставува Јавно приватно партнерство од
институции , организации и поединци од јавниот, приватниот и
граѓанскиот сектор кои работат на руралниот развој. Основачкото собрание
на организацијата се одржа на 16.04.2014 година, а седиштето на ЛАГ-от е
во Општина Новаци.
Здружението за рурален развој Локална акциона групаПеЛАГонијаНоваци, е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение,
формирано со слободно здружување, кое е иницијатор, двигател и креатор
во мобилизирањето на локалните потенцијали преку организација,
едукација и поддршка за подобрување на условите на живот и севкупен
развој на руралната популација на територијата на општините Битола,
Демир Хисар, Могила и Новаци.
Визијата којашто претставува долгорочна определба и насока кон која ќе се
движи територијата на ЛАГ-от ПеЛАГонија и крајна посакувана
дестинација на економскиот развој за следните 6 години, односно во
периодот од 2015 до 2020 година, е следната:
„Територијата на ЛАГ-от ПеЛАГонија е привлечна рурална средина со
подобрени услови на живот преку одржлив рурален развој кој се базира на
зачувување на традициите и културата со конкурентни земјоделски
производи со повисока додадена вредност, подобрени услови
заалтернативен туризам и заштита на животната средина.“
Здружението ги има следните цели:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Да се промовира одржлив рурален развој на територијата на која
делува Здружението преку локалните иницијативи и партнерства и
користење на постоечкиот ендоген потенцијал;
Да се подобрат животните и работните услови на територијата на
која делува Здружението
Да се допринесе во диверзификација на економските активности;
Да се допринесе во зачувување на постојните и создавање на нови
работни места;
Да се поттикнуваат иницијативи и активности во руралните
средини кои придонесуваат за економскиот развој, развојот на
инфраструктурата, заштита на животната средина, социјален, културен
развој на рурална област;
Да се развие меѓусебната соработка и вмрежување помеѓу
заинтересираните страни на кои им е во интерес развој на руралните
средини;
Да се зајакнат финансиските и човечките ресурси за спроведување
на проекти за рурален развој преку искористување користење на
претпристапните фондови на ЕУ и др. извори на финансирање;
Да постапува во согласност со 7-те принципи на ЕУ ЛЕАДЕР
пристапот: Локална стратегија за развој заснована на одредена област,
Локално јавно-приватно партнерство, Пристап „од долу нагоре“,
Интегриран и повеќесекторски пристап, Иновации, Соработка и
Вмрежување.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Нивото на дејствување е регионално на територијата на Општините Битола,
Могила, Новаци и Демир хисар но со одреденио проектни активности во
соработка со други организации имаме и размена на искуства и добри
практики така да нивото се проѓирува во овој момент на национално ,
тежнеење на организацијата е да има и меѓународна соработка со слични

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
организации од Европската Унија со цел учење и примена на добри
практики како основна цел за успешна имплементација на ЛЕАДЕР
мераката во Република Македонија.

Целосен назив
Правен статус

4.2. АГРО-МАЏО с.Славеј
Здружение на земјоделци

Датум и место на основање

06.02.2012

Адреса

с. Славеј општина Кривогаштани

Телефон

078 318 953

Email

manki_01@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Александар Мацов

Телефон

078 318 953

Email

manki_01@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

Околу 300 членови (градинари, тутунари и сточари) од сите возрасни
категории жители на општина Кривогаштани и Прилеп

Кратко резиме на организацијата

-Застапување на интересите и правата на земјоделците.
-Застапување на интересите и правата на сточарите.
-Развој и унапредување на земјоделското и сточарското производство.
-Промоција на нови технологии во земјоделското производство
-Давање на советодавни и други ускуги за земјоделското производство.
-Создавање на поволни економски услови за одржливо производство на
земјоделските и сточарските производи
-Членување во домашни и меѓународни институции и организации.
-Обука на земјоделците и сточарите.
-Вклучување и организирање на хуманитарни активности
-Посредување во ширење на информации од областите со кои се занимава
здружението во сите насоки на државно и меѓунароно ниво.
-Соработка со сите организации (јавни, стопански, научни, рекреативни и
слично) кои се со слични активности и дејности со здружението
-Поттикнување на иницијативи, активности и реализација проекти кои
придонесуваат за унапредување на земјоделството.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени

Целна група

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
Локално, регионално и национално.

4.3. Центар за човекови права АМОС
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

06.04.2001 година, Битола

Адреса

Ул. Скоевска 114 Битола

Телефон

047 252 307

Email

amos@amos.org.mk

Веб-страница

www.amos.org.mk

Претседател/ Управител

Сашо Кочанковски

Телефон

047 252 307

Email

amos@amos.org.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

20 редовни членови и 4 почесни интернационални членови кои работат на
полето на детските права и едукација, социјална заштита

Кратко резиме на организацијата

Промоција и имплементација на човековите права, со посебен акцент на
детските права од Конвенцијата за Детски Права, како и правата на жената
низ едукација, помош, застапување и лобирање. Целта е да им помогнеме
на децата да израснат во здрави деца, во среќно семејство.
Центарот за човекови права "АМОС" од Битола е здружение на граѓани
формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и
усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и
активности со цел за подобрување на човековите права, со посебен акцент
на правата на жената, а пред се детските права.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и регионално

4.4. Здружение на овоштари БЛАГОЈА
КОТЛАРОВСКИ Ресен
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

11.04.2011 Ресен

Адреса

Ул.29-ти Ноември бр.207

Телефон

071 811 828

Email

agroproizvoditeli@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Пампулевски Љубе

Телефон

070 818 926

Email

pamplube@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

100 производители на јаболка

Кратко резиме на организацијата

Сојуз на Здруженија „Обединети агропроизводители“, формиран на
1.12.2004 год. од тогашните ЗГ „Агро Преспа" , ЗГ „Преспа Фруит“, ЗГЈП
„Еко производ“, Г.Р.П.Ј., ЗГ „Делишес“, како и земјоделските паралелки
при ЦСО Цар Саоил Ресен. Пререгистрирано на 7.04. 2011 и сменето името
во Здружение на овоштари БЛАГОЈА КОТЛАРОВСКИ.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Општа цел
ПОСТАПНО ДА СЕ ЗАМЕНИ ТРАДИЦИОНАЛНИОТ НАЧИН НА
ПРОИЗВОДСТВО СО ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА
ИНТЕГРАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
Посебни цели
Да се создадат
услови за
постапно формирање на Центар за
унапредување на овоштарството.
Да се обезбеди оптимална животна средина, економски и социјален
развој во Општината во полза на нејзините жители.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
локално, национално, регионално

4.5. Пчеларско здружение БРАТСТВО Прилеп
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

10.05.1996., Прилеп

Адреса

Ул.Марксова бр.194/б-Прилеп

Телефон

075 992 230

Email
boskoski.dejan@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Бошкоски Дејан

Телефон

075 992 230

Email

boskoski.dejan@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

11

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

71 члена-активни и 30 члена помалку активни

Кратко резиме на организацијата

Да ги разгледува и потикнува на разгледување актуелните проблеми во
пчеларството и да предлага мерки и активности за нивно решавање.
-Организира стручни предавања,соведувања,едуцирање и сл.
Популаризација на пчелните производи и нивна примена во исхраната на
човекот како здрава храна и лек.
Да се грижи за снабдување на своите членови-пчелари со пчеларска
опрема,прибор,репро материјали,лекарства,пчелни семејства,матици и др.
Организиран откуп и продажба на пчелните производи.
Едукаија на граѓаните за квалитетот и значењето на пчелите и пчелните
производи.
Организирање на саемска и фестивалски манифестации и изложби.
Да соработува со научни институции за унапредувањето на пчеларството и
земјоделството
Организирана набавка за засејување и засадување на медоносни растенија
и др.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Земјоделство
 Пчеларство
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално и регионално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

4.6. Здружение Центар за развој и едукација, с.
Кореница, Кривогаштани
Граѓанска организација

Датум и место на основање

01.09.2009, Прилеп

Адреса

с. Кореница, 7524 Кривогаштани

Телефон

/

Email

cre.prilep@gmail.com

Веб-страница

www.cdek.org.mk

Претседател/ Управител

Слаѓана Колеска

Телефон

078 302 682

Email

s.koleska@yahoo.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

10

Кратко резиме на организацијата

Цели:
1.Зголемување на квалитетот на живот на граѓаните на општина
Кривогаштани и Долнени.
2.Едукација на граѓаните на општините за искористување на национални и
меѓународни фондови.
3.Инплементирање на современи начини на производство во сверата на
аграрот.
4.Едукација на жителите на општините за креирање на туристичка понуда.
Задачи:
1.Организација на обуки за фармерите во општините
2.Организација на состаноци со ресорни институции за зголемување на
соработката измеѓу институциите и граѓаните.
3.Организација на трибини за воведување на нови начини на производство
и осовременување на земјоделството.
4.Имплементирање на проекти за директно вклучување на граѓаните во
процесот на донесување на одлуки на локално ниво.
5.Имплементирање на проекти за имплементација на позитивни искуства.
ВИЗИЈА:
Општините Кривогаштани и Долнени имаат современо
земјодеско производство,граѓаните се активно вклучени во процесите на
донесување на одлуки на локално ниво имаат добра соработка со
институциите и имплементираат и имаат висок степен на соработка и
споделување на искуства со други сродни општини.

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање

Партнери во спроведување на проектот:

 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
регионално

4.7. Здружение на жени „Цвет“ - Крушево
Невладина организација - НВО

06. 12. 1996, Крушево

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

Илинденска бб, Крушево

Телефон

048 476 594; 078 388 687; 078 246 805

Email

cvetkrusevo@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Спасика Тасеска

Телефон

078 246 805

Email

cvetkrusevo@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

9 членови на претседателство и ангажирани лица повремено околу 45.

Членови (опис и број на членови)

220 по пристапница - жени

Кратко резиме на организацијата

Економско јакнење на жената преку изработка на проекти на различни
теми, целосно почитување на правата на жените во сите сфери на
општественото живеење.
Хуманитарна работа, помош на лица со посебни потреби и социјално
загрозени семејства.
Едукација на жените од руралните средини со помош на проекти на разни
теми кои се во интерес на женската популација.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Јакнење на граѓанското општество
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Претприемништво
 Обуки и работилници

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив

Партнери во спроведување на проектот:

Регионално

4.8. Здружение за унапредување и заштита на
правата на работниците Достоинствен
Работник

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Правен статус

Здружение на граѓани

Датум и место на основање

25.05.2015, Прилеп

Адреса

„Петта Прилепска Бригада“ бр.70, 7500 Прилеп, Република Македонија

Телефон

048 612 854; 077 535 854

Email

zdr.adw15@yahoo.com

Веб-страница

www.zdr-adw.weebly.com

Претседател/ Управител

Гоце Блажески

Телефон

077 919 341; 048 612 854

Email

blazeskigoce@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

Членовите на Здружение Достоинствен Работник се со различен профил на
дејствување од полето на земјоделството, правото, економијата, и други.
Здружението има 30 членови.
Визија: Работниците во нашето општество ги уживаат своите права,
заработуваат за квалитетен и достоинствен живот и имаат олеснат пристап
до правда.

Кратко резиме на организацијата

Мисија: Здружението Достоинствен Работник е респектабилен партнер кој
работи на едукација за работничките права и нивна заштита, поттикнување
на солидарност и мотивација со цел унапредување на статусот на
работниците во заедницата.

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности
Партнери во спроведување на проектот:

Цели:
-Заштита и унапредување на правата на работниците во согласност со
законите и Уставот на Република Македонија;
-Заштита и безбедност при работа во текстилната индустрија,
земјоделството, трговијата, и други дејности;
-Идентификација и превенција од трудова експлоатација и заштита на
жртви на трговија со луѓе;
-Соработка со граѓански организации, фондации и синдикати кои работат
на заштита и унапредување на работничките права;
-Заштита од мобинг и дискриминација на работниците;
-Посебна заштита на младите работници, жените, повозрасните работници
и пензионерите.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Текстилни работници
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Трудово право
 Обуки и работилници
 Информирање
 Услуги

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Регионално

4.9. Сојуз на здруженија на граѓани
Мултикултурна мрежа ПЕТ ДО ВАНАЕСЕТ
Сојуз на граѓански здруженија

Датум и место на основање

19.02.2009, Прилеп

Адреса

Ул:Киро Крстески – Платник 28

Телефон

078 242 001

Email

petdodvanaeset@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Гоце Перески

Телефон

078 242 001

Email

gpereski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

14

Членови (опис и број на членови)

Собрание – 14 членови
Извршен одбор – 5 членови
Надзорен одбор – 3 членови
Стручна служба
Секретар
Сојуз на здруженија на граѓани Мултикултурна мрежа ПЕТ ДО
ДВАНАЕСЕТ од Прилеп, е сојуз на здруженија, формиран со слободно
здружување на пет здруженија: Здружение „Романи Шукарипа“, Здружение
за помош на социјално исклучени лица и ризични групи „Скорпион“,
Центар за детска и младинска иницијатива „Виделина“, Здружение за
хуманитарна и социјална акција „Преродба“ и хуманитарна организација за
хендикепирани и сиромашни –Прилеп, заради остварување, заштита и
усогласување на своите интереси и уверувања, како и заради вршење на
дејности и активности за подобрување и унапредување на граѓанското
општество, подигнување на степенот на образование, здравство, начини на
живеење, демократија и човекови права.
Изградба на мир и демократија заснована на почитување на основните
човекови права и слободи во општество, во кое најголеми вредности ќе
бидат слободни граѓани, еднакви во своите права и слободи и кои својот
живот ќе го уредат по сопствена мерка, интерес и потреба.
 Граѓански организации
 Образовни институции

Кратко резиме на организацијата

Целна група
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Млади
 Жени
 Стари лица
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Заштита на животна средина
 Рурален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
локално, национално, регионално, меѓународно

4.10. Здружение на сточари Фармер, с.
Мажучиште
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

01.06.2005, с. Мажучиште - Прилеп

Адреса

С. Мажучиште, Прилеп

Телефон

078 502 273

Email

beti_risteska1984@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Стеванче Јорданоски

Телефон

078 265 445

Email

beti_risteska1984@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

15 членови одгледувачи на крави, од регионот на Прилепско

Кратко резиме на организацијата

Здружението на сточари Фармер од с. Мажучиште е невладина не партиска
земјоделска организација која има за цел да ја обедини работата на
одгледувачите на говеда од Прилеп и Прилепско. Нејзината визија е:
Обединети сточари, продуктивно сточарство. Целите поради кои постои
здружението се обединување на работата на сточарите, лобирање и
застапување и претсавување на интересите на сточарите, информирање за

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

нови технологии и можности во делот на производството на млеко како и
вклучување на младите и нивен поттик за занимавање со сточарство и
отворање на семејни бизниси.
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Земјоделство
 Претприемништво
 Рурален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално и регионално.

4.11. Форум на млади Битола
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

1999, Битола

Адреса

Ул. Солунска бр 245 Битола

Телефон

047 227 600

Email

youthforumbitola@gmail.com

Веб-страница

www.youthforumbitola.org

Претседател/ Управител

Александар Мишевски

Телефон

047 227 600

Email

youthforumbitola@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)
Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

Членови се млади од 18-30 години од Битола и Битолско, околу 30
„Форум на млади" – Битола е невладина, неполитичка, непрофитна,
волонтерска организација чија примарна цел е да се развијат културните и
хуманитарните карактеристики на граѓаните на Република Македонија.
Меѓу најважните цели на организацијата се:
1. Промовирање на различни уметнички и културни активности преку
наоѓање на простор за младите луѓе каде ќе се развива нивната
креативност;
2. Промовирање на мир, демократија, борба за човекови права и борба

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

против дискриминацијата од секаков вид и ограничувања како и заштита на
праватa на малцинствата;
3. Aнализирање и известување за моменталната ситуација на младината во
Македонија.
Форум на млади има постигнато доста успеси во вклучувањето на млади
луѓе во донесување на важни одлуки од јавен интерес. Низ активностите на
оваа организација постигнати се доста важни врски помеѓу локалната
самоуправа и другите НВО-и. Исто така постојано се претставуваат и
проблемите на младите луѓе, а се врши и едуцирање на граѓаните како тие
проблеми може да се решат.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Социјални услуги
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
Локално, регионално.

4.12. Здружение движење за одржлив
социоекономски развој Глобал Битола
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2005, Битола

Адреса

Црвена Вода бр 20

Телефон

078 575 088

Email

Global_bt@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Томе Крстевски

Телефон

075 575 088

Email

krstevskitoni@yahoo.com

Број на лица кои активно работат

7

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
во/за организацијата
Членови (опис и број на членови)

30

Кратко резиме на организацијата

Визија: Да имаме задоволни и одговорни граѓани активно вклучени во
отворено општеството кое своите материјални и човечки ресурси ги
управува почитувајки ги начелата на добро и транспарентно владеење и
принципите на демократија, правда и одржлив социоекономски развој
Мисија Поттикнување на активна соработка, едукација и учество на
граѓаните во процесите на креирањето и донесувањето на одлуки кои ке
дадат свој придонес во зголемување на демократскиот ,културниот и
социоекономски развој на Пелагонискиот регион со фокус кон заштита на
животната средина, квалитетен и одржлив начин на живот како и градење
на отворено демократско општество со европски стандарди за пристап кон
ЕУ.
Цели:
Социоекономски развој на заедницата преку одржливо користење
на природните ресурси
Заштита на животната средина ,традициите ,културните и други
национални богатства
Развој на алтернативниот рурален туризам
Едукација ,мотивација и подршка на граганските иницијативи
Промоција на алтернативните извори на енергија
итн
 Општа целна група

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Јакнење на граѓанското општество
 Социјални услуги
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Регионално.

4.13. Граѓанска Асоцијација Битола
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

18.10.2004, Битола

Адреса

Д.Радосавлевиц б.б

Телефон

075 512 803

Партнери во спроведување на проектот:

Брегалница 41 Битола

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

nvogabt@yahoo.com

Веб-страница

Во изработка

Претседател/ Управител

Ѓорѓи Јошевски

Телефон

075 512 803

Email

josevskigbt@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

8 - 10 лица

Членови (опис и број на членови)

80 членови

Кратко резиме на организацијата

Формирана како основ за поттикнување и развивање на граѓнската свест
пред се кај младата популација и во руралните средини. Човековите права
и обврски како и основните слободи и права на граѓаните и
маргинилизираните групи се основа на организаицјата. Осигурување на
загарантираните права, според законската регулатива на меѓународните
договори како и зголемување на јавната свест и довербата на граѓаните во
институциите на системот.
 Млади

Целна група
Сектори на дејствување



Човекови права

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Локално и регионално ниво

4.14. Женска граѓанска иницијатива „КЛЕА“
Битола
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2001год., Битола

Адреса

Климент Охридски 15/14 Битола

Телефон

070 339 948; 075 886 706

Email

wciklea@yahoo.com

Веб-страница

/

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Даница Петличкова

Телефон

070 339 948

Email

dpetlickova2005@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

30

Кратко резиме на организацијата

Мисија на ЖГИ КЛЕА, Битола претставува создавање услови за родово
балансиран развој во заедницата, преку економско, политичко и
општествено јакнење на жените и сензибилизација на институциите
Главни области на активност:
-Мониторинг на јавните политики
-Економско јакнење на жените
-Родова анализа на буџетите
-Човекови права
 Млади
 Жени
 Локална самоуправа
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Мониторинг на владини институции
Локално, регионално.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

4.15. Младинска иницијатива за регионален
развој - МИРР
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

16.07.2013, Прилеп

Адреса

Браќа Мацановски бр.9, Кривогаштани

Телефон

077 701 779

Email

zdruzeniemirr@gmail.com

Веб-страница

https://zdruzeniemirr.wordpress.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Николче Дуртаноски

Телефон

077 701 779

Email

durtanoski.nikolce@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10

Членови (опис и број на членови)

30 (информатичари, наставници, економисти, правник, инжинер и сл.).

Кратко резиме на организацијата

Здружението Младинска иницијатива за регионален развој е невладина,
непартиска и непрофитабилна организација основана 16 Јули 2013 година.
Визијата на Здружението “Младинска иницијатива за регионален развој –
МИРР”е: е подобро место за живеење, и културна афирмација на регионот.
Мисијата на Здружението “Младинска иницијатива за регионален развој –
МИРР”е: Промовирање и унапредување на регионалниот економски развој
како и промовирање на културата и културното наследство.
Основни цели и задачи на здружението се:
-

-

-

-

Партнери во спроведување на проектот:

Запознавање на Eвропските и Светските земји со културата во
Република Македонија.
Размена на културни и други активности помеѓу земјите од
Светот и Република Македонија.
Поддржување на културниот развој на Република Македонија,
подржување и помош на младите, децата и сл.
Меѓусебно поврзување на општините и градовите со други
општини и градови во Република Македонија и Светот.
Поддржување и учество во развојот на општините и градовите за
изградба на нови културни центри (театар, кино сала, изложбени
простори и сл.)
Афирмирање на информатичката технологија во сите сфери на
општествениот живот (култура, здравство, правен систем итн,)
Издавање на списанија, брошури, книги и слични печатени
изданија.
Помагање и организирање на Македонците во дијаспората и
регистрирање на Ограноци на Здржението како на територијата на
Република Македонија, така и надвор од неа.
Организирање на семинари, предавања, културни и литературни
манифестации, дебати, предавања, тркалезни маси, промоции
од областа на евроинтеграционите процеси, како и другите
процеси наведени во целите и задачите на Здружението.
Афирмација на млади талентирани автори кои ја поддржуваат
македонската замисла за влез во ЕУ.
Развој и унапредување на здравстото во Република Македонија и
надвор од неа.
Развој и унапредување на сите видови туризам на територијата на
Република Македонија.
Реконструкција и градење на руралните и други средини во
Република Македонија.
Правна помош и извршување на правни работи на граѓаните на
Република Македонија
Подигање на еколошката свест во Република Македонија
Поддржување и сите видови на помош кон други организации и
институции во земјата и светот
Поддржување и изградба на спортот и спортските објекти на
територијата на Република Македонија

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

-

-

-

-

-

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Поддршка на македонските автори (литературни, ликовни,
филмски и др.) како и нивна промоција во земјата и странство.
Подршка на Верските заедници во Република Македонија,како и
помош при изградба и реконструкција на верските храмови на
територијата на Република Македонија
Изработка, поддржување, помош и унапредување на проекти и
активности на Армијата и Полициските сили на Република
Македонија
Поддржување, унапредување и развој на науката во Република
Македонија
Поддржување, развој и унапредувње на образованието во
Република Македонија
Помош на странските инвеститори при инвестирање во Република
Македонија во вид на консултантски и други услуги
Поддршка и помош при афирмирање на етничките заедници
Поддршка и развој на Земјоделието
Изработка, имплементација и спроведување на проекти и
активности од областа на здравството, екологијата, економија,
образованието,науката, културата, првосудството, безбедноста,
цивилната заштита, мултиетничката соработка, кризни ситуации,
земјоделието, превенција од зависности, заштита и помош на
жените и децата,
соживот и толеранција,организирање на
граѓаните заради задоволување на своите потреби итн.
Следење, учество и мониторинг на изборните процеси во
државата, вршење на анкети, анализа и испитвање на јавното
мислење.
Реализација и изработка на други проекти и активности кои се од
витално значење за граѓаните на Република Македонија кои што
живеат во неа и во дијаспората.

 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Туризам
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и регионалено

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

4.16. Локална Акциона Група Агро Лидер
Здружение за рурален развој

Датум и место на основање

15.08.2014 Прилеп

Адреса

Маршал Тито 92

Телефон

075 340 739

Email

lagagrolider@gmail.com

Веб-страница

www.lagagrolider.com

Претседател/ Управител

Даниела Цветаноска

Телефон

075 340 739

Email

danielacvetanoska@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

9

Членови (опис и број на членови)

30

Кратко резиме на организацијата

Мисијата на ЛАГ Агро Лидер Кривогаштани е да промовира и да
придонесе кон одржлив рурален развој на територијата на општините
Кривогаштани, Долнени и Крушево преку иницијативи, партнерства и
користење на постоечкиот ендген потенцијал
„Територијата на ЛАГ-от АГРО ЛИДЕР е препознатлива по чистата
еколошка средина, конкурентното земјоделство, зголемен број на МСП,
создадени предуслови за развој на рурален туризам, на која преку одржлив
рурален развој, силно партнерство и мобилност на локалните ресурси,
постојано се подобруваат социо-економските услови на руралното
население“.
Главна цел е да промовира и придонесе кон одржлив рурален развој на
територијата на општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и Прилеп
преку иницијативи, партнерства и користење на постоечкиот ендоген
потенцијал.
АГРО ЛИДЕР постапува согласно со 7-те принципи на ЕУ ЛЕАДЕР
пристапот: Локална стратегија за развој заснована на одредена област,
Локално јавно-приватно партнерство, Пристап "од долу нагоре",
Интегриран и повеќе секторски пристап, Иновации, Соработка и
Вмрежување.
 Целокупното население и бизнис секторот на територијата на која
делуваме
 Рурален развој

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
Меѓуопштинско, регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

4.17. Здружение за развој на алтернативен
туризам ЉУБОЈНО с.Љубојно, Ресен
Граѓанска организација

Датум и место на основање

16.06.2004, Ресен

Адреса

С. Љубојно, Ресен

Телефон

075 298 758

Email

ljubojnongo@gmail.com

Веб-страница

http://www. zratljubojno.mk/

Претседател/ Управител

Мери Стојанова

Телефон

075 298 758

Email

etno_m@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

15-20

Кратко резиме на организацијата

Визија: Oдржливи, економски развиени рурални и урбани заедници во
Република Македонија, кои на своите жители им обезбедуваат услови за
добар живот и просперитет.
Визијата на ЗРАТ Љубојно се темели на принципите на динамично
граѓанско општество, транспарентност, одговорност и добро владеење,
рамномерен и одржлив социо-економски развој, почитување на културните
разлики, дијалог, конкурентност и претприемништво.
Мисија: ЗРАТ Љубојно поттикнува промени во насока на развојот на
алтернативните форми на туризам при што особен акцент става на
заштитата и промоцијата на традиционалното културно наследство,
иницира вклученост на граѓанското општество во општествените текови и
превзема активности за зајакнување на социо-економски развој на
заедниците со цел да се обезбедат одржливи, економски развиени и
пријатни заедници за локалното население и посетителите.
Основни цели на ЗРАТ-Љубојно се:
•
Поттикнува иницијативи за одржлив развој на алтернативниот
туризам помеѓу заинтересираните страни;
•
Ги зајакнува капацитетите на локалните рурални заедници и
граѓанскиот сектор;
•
Создава позитивна средина за развој на алтернативниот туризам и
создавање на работни места;
•
Го промовира и заштитува традиционалното наследство;
•
Воспоставува плодна соработка со други ГО и институции, на
национално и меѓународно ниво, со посебен акцен на прекуграничната
соработка

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Граѓански организации
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
 Јакнење на граѓанското општество
 Туризам
 Претприемништво
 Културно наследство (истражување, заштита и промоција)
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
Локално, национално, регионално, меѓународно

4.18. Движење за околината Молика - ДОМ
Битола
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

24.12.1998 Битола

Адреса

Ул. Кичево бр.24 7000 Битола П. Фах 17

Телефон

070 547 281

Email

molika@t.mk

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Петар Андонов

Телефон

070 547 281

Email

molika@t.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15 членови се редовно вклучени во активностите на здружението

Членови (опис и број на членови)

Активни членови 15, проактивни членови 40

Кратко резиме на организацијата

Заштита и унапредување на животната средина, природата и одржлив
рурален развој.
Превземање на активности насочени кон промоција на агро-еколошки
наплаќања и развој на земјоделството со високи природни вредности.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Целна група



Граѓански организации

Сектори на дејствување



Заштита на животна средина

Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално Град Битола
Регионално Пелагониски регион
Национално цела Територија на РМ

4.19. Културно иновативен клуб Новаци
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

28.10.2012, Битола

Адреса

Младински работен центар Ул 1 бр 1 Новаци

Телефон

075 528 796

Email

kiknovaci@gmail.com

Веб-страница

https://kiknovaci.wordpress.com/

Претседател/ Управител

Елизабета Јончиќ

Телефон

075 528 796

Email

Beti.joncik@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

Поделени се во три групи :
•
деца од 7 до 15 години-18
•
млади од 16 до 22 -12
•
студенти и возрасни над 22 год -15
Во оваа институција се концентрирани културно-уметнички збиднувања во
општината. Преку годината неговата разновидна програма е добро
приспособена на интересите и потребите на граѓаните, нуди музика,
уметност, литература, филмови, фолклор, уметнички драми, организација
на обуки, младински програми, организација на еко акции и фестивали.
Мисија
Едукација, промоција и стимулација на различните видови творештво на
локално ниво, диверсификација на културно-уметничките процеси и
продукти и нивна достапност до сите целни групи.
Визија
Да прерасне во Центар за култура кој ќе е главен водечки аниматор на
креативната активност и културата; место за културно творештво еднакво

Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

достапно за сите жители на Новаци и околината, препознатлив по
разновидноста и квалитетот на своите активности и културните продукти
кои ги нуди.
 Граѓански организации
 Јакнење на граѓанското општество
 Заштита на животна средина
 Култура
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
Локално, регионално, меѓународно.

4.20. Организација на жени на Општина
Битола-Битола
Граѓанска организација

Датум и место на основање

17.11.1944

Адреса

Смилевски Конгрес 2/17

Телефон

070 312 171

Email

orgzenibt@live.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Светлана Петковска

Телефон

070 312 171

Email

svetlana61@mail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)
Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

30 волонтерки
Организацијата на жени на општина Битола-Битола е основана на
17.11.1944 година од страна на тогашни активистки во Антифашистичкиот
фронт на жените, во Ротинската планина, во време кога окупаторот сеуште
ја немал напуштено територијата со која војувал полни четири години. До
1991 година, Организацијата работи во склоп на тогашниот
Социјалистички сојуз на работниот народ.
Денешната Организација на жени на Општина Битола-Битола е
директен потомок на АФЖ, но во сите овие години на постоење
трансформирана во склад со општеството во кое дејствувала и во склад со

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

законските регулативи. Го менивала името, но не и целта. И понатами, како
и во своите почетоци, Организацијата на жени во своите први членови на
Статутот ја поставува жената на централно место, како столб на
семејството, третирајќи ги сите нејзини проблеми во домот, на работното
место и надвор од тоа.
Од 1991 година, Организацијата на жени дејствува самостојно,
како невладина, непартиска, непрофитна организација, а со најновите
законски регулативи од 2011 година таа е Здружение на граѓани, кое се
грижи за местото и улогата на жената во општеството, влез на жената во
политиката, децата и нивните проблеми, семејството како клетка на
општеството, невработеноста кај жената и ред проблеми кои се поврзани на
директен или индиректен начин со жената.
Некои од активностите кои досега ги спровела и ги спроведува
Организацијата на жени на Општина Битола-Битола:
-Во 1995 година поделени се 25 тони хуманитарна помош на 600 социјално
загрозени семејства во Битола од страна на хуманитарните организации
KRIK I EQUILIBRE од Италија
- Организацијата на жени беше дел од Македонското женско лоби, преку
кое се поттикнуваше жената за поголем влез во политиката.
-Во 2004 и 2005 година беше спроведен проектот „Батали дрога-гледај
живот“ во сите основни и средни училишта во нашиот град.
-Во 1999 година Организацијата на жени ја востанови ревијалната изложба
на торти „Битолски слатки филиграни“, која традиционално се одржува
секоја година на христијанскиот празник Благовестие
-Во 2011 година беше спроведен проектот „(Не)Здравата исхрана кај
училишните деца и поврзаноста со шеќерната болест“. Се добија податоци
од анкета на 350 ученици за навиките во исхраната.
-Веќе четири години со ред, во соработка со КЕМ на Општина Битола, се
спроведува проектот „Помош на стари лица во домашни услови“
-Секоја година по два пати, традиционално се одржува продажба на слаткосолени производи, направени од страна на членките на Организацијата.
Средствата се наменуваат за семејства каде е неопходна помош.
-Веќе три пати со ред, Организацијата прави собирни акции на алишта за
новороденчиња и истите ги донира во неонатолошкото одделение во
Болницата во Битола.
-Активна соработка со сите градинки, Основни училишта, Средни
училишта, старски домови, Домот за деца без родителска грижа, Центарот
за социјални грижи.
Нашата визија е родова еднаквост во секој домен на општеството
и живеењето со акцент на жената.
Мисија – јакнење на свеста кај жената за се она за што таа има
право и афинитети за развој на личноста.
Целите ни се рамноправност на сите во општеството без разлика
на вера, пол, раса, возраст и тн.
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално и национално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

4.21. Здружение за хуманитарна и социјална
акција Преродба - Прилеп
Невладина организација

Датум и место на основање

07.08.2006, Прилеп

Адреса

Нил Амстронг бр. 40

Телефон

077 991 686

Email

zdruzenieprerodba@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Лилјана Ѓорѓиоска

Телефон

070 86 14 42

Email

zdruzenieprerodba@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

80

Кратко резиме на организацијата

Мисија- пренесување на традиционалните вредности на младите,
промовирање на разликоста на етникумите.
Визија- Здружението како партнер со релевантни институциикои работата
во делот на културата и традицијта, и соработка со нво сектор.
Цели – 1. зачувување и негување на традицијата односно обичаите и
обредите во Прилеп и прилепско

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

2.зачувување од заборав на изворните песни од Прилеп и прилепско.
 Граѓански организации
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Обуки и работилници
 Информирање
Национално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

4.22. Здружение на жени ПРЕСТИЖ
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

08.05.1995 Битола

Адреса

Иво Лола Рибав 11, Битола

Телефон

075 667 117

Email

prestiz@t.mk

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Маса Димиќ

Телефон

075 667 117

Email

prestiz@t.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

•
Собрание - највисок орган на здружението, чии права и обврски
се пропишани врз основа на статутот на општите акти, содржани во него;
•
Управен Одбор - се избира на годишно собрание, по пат на јавно
гласање, со четиригодишен мандат и право на реизбор на членовите.
Претседателот на здружението го претставува и застапува интересот на
истото;
•
Надзорен Одбор - го сочинуваат активистки од редовите на ЗЖ
“Престиж“, кои се грижат за регуларноста при спроведувањето на
одлуките, согласно Статутот на здружението.
ПРЕСТИЖ има 30 активистки и 90 соработници со различна полова,
етничка, возрасна и професионалена позадина. Активистите најчесто се
вклучени во слединте активности на организацијата (учество на редовни
состаноци, работилници, обуки; учество во процес на проценка на потреби
на заедницата, анализа на проблеми и мотиторин и евалиација на
имплементација на активности; учество во подготовка на предлог проекти;
учество организирање на хуманитарни активности и културни настани)
Во зависност од видот на програмата и проектите кои се реализираат
соработниците се ангажирани во следните активности: директна работа со
целни групи;истражувања на терен, подготовка и анализа на прашалници,
организирање на фокус групи, подготовка на промотивен материјал)
ВИЗИЈА
Престиж се стреми кон создавање на демократско општество каде сите луѓе
се еднакви без разлика на пол, етничка припадност и социоекономски
статус
МИСИЈА
Мисија на ПРЕСТИЖ е промоција и развој на родовиот концепт,
постигнување родова еднаквост и социјална правда, заштита на човаковите
права и демократијата на локално и национално ниво.
ПРЕСТИЖ ја остварува својата мисија преку застапување и лобирање,
организирање на обуки и работилници, како и обезбедување на социјална
и правна помош за жени, млади маргинализирани групи
Клучни активности:
•
Промовирање, продлабочување и развој на родовата

Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

проблематика, преку организирање интерактивни едукативни работилници
и обуки, собирање податоци од теренски истражувања и публикување на
родови анализи
•
Формирање и организирање лоби групи и кампањи
•
Организирање работилници (здравствена, правна, социјална сфера
и човекови и малцински права), како и едукативни работилници, од аспект
на третирање на насилството врз жената, (превземање мерки против
подведување на младите во малолетничка проституција, употребата на
дрога и алкохол и други негативни појави)и работилници за меѓуетничко
разбирање и толеранција во прекуграничниот регион (Макдонија, Грција,
Албанија).
•
Унапредување на соработката со комисии и институции на
системот на локално и регионално ниво
•
Теренско истражување
•
Медиумско претставување
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
Локално, национално

4.23. Коалиција на младински организации
СЕГА
НВО

Датум и место на основање

/

Адреса

Булевар „Маршал Тито“ 112 Е

Телефон

048 429 390

Email

sega@sega.org.mk

Веб-страница

www.sega.org.mk

Претседател/ Управител

Зоран Илиески

Телефон

078 470 400

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

zorani@sega.org.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

Коалиција на младински организации СЕГА има 22 организации членки, од
кои 9 основни, а 13 придружни членки.

Кратко резиме на организацијата

Коалиција на младински организации СЕГА (СЕГА) е национална
платформа на младински организации активна на полето во лобирање за
потребните младински легислативни промени како и посветена кон
поддржување младински активизам, учество и пристап до информации.
Денес, Коалиција СЕГА се стреми кон исполнување на приоритетните цели
од Националната Стратегија за Млади. СЕГА соработува со меѓународни,
национални, регионални и локални партнери со цел да спроведува проекти
кои го подобруваат животот на младите луѓе. Коалиција СЕГА успешно
лобира за младинските политики и ќе продолжи да се залага за прогресивна
легислатива за млади на локално и национално ниво. Исто така, СЕГА
дизајнира проекти за подобрување на младинското информирање и активно
младинско учество. Накратко, СЕГА ги претставува младите и ќе продолжи
да биде гласот на младите во Македонија пред националните институции и
Европските младински асосијации.
ВИЗИЈА на СЕГА
Младите делуваат на промените и развојот на Македонија, учествуваат во
донесување на одлуки на локално и национално ниво за прашања кои
директно ги засегаат. СЕГА како одржлива и развиена младинска
коалиција овозможува младите да веруваат во себе, да ги остваруваат
своите интереси, да креираат и да градат.
МИСИЈА на СЕГА
Коалицијата на младински организации СЕГА работи на развивање и
примена на младински политики на локално и национално ниво, ги
поврзува и јакне младинските организации со цел активирање на младите и
подобрување на условите за нивен личен и професионален развој во
Република Македонија.
Стратешки приоритети на Коалиција СЕГА:
1. Младински Активизам, Младинско учество и младинско информирање
2. Развој, поддршка и координација на младински организации и други
младински тела
3. Креирање младински политики и простор за развој на младите во
општеството
 Млади

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
Национално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

4.24. Здружение за заштита, промоција и
едукација за храна Слоу Фуд Битола

Датум и место на основање

10.9 – останати општествени организации, фондации и здружение на
граѓани
14.07.2011 - Битола

Адреса

Ул. Кумровец бр.94 Поштенски фах 27, 7000 Битола

Телефон

075 243 996

Email

info@slowfood.mk

Веб-страница

http://slowfood.mk/

Претседател/ Управител

Николче Николовски

Телефон

070 922 429

Email

nikolce.n@slowfood.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

Членови (опис и број на членови)
Кратко резиме на организацијата

Во здружението Слоу Фуд Битола има двајца вработени, но активно се
вклучени и 6 волонтери и тоа: технолози за храна кои работат на полето на
производство на храна и квалитет, психолог и наставник кои работат на
полето на образованието за храна, графички дизајнер кој работи на вебсајтот и на дизајнот на промотивните материјали. Дел од здружението е и
волонтер од Мировен Корпус кој волонтира повеќе од 18 месеци.
70
Слоу Фуд Битола е непрофитна, еко-гастрономска огранизација која е
основана во 2011 година. За прв пат Слоу Фуд во Македонија се формира
во 2008 година во која активни беа членовите и основачите од Слоу Фуд
Битола. Слоу Фуд Битола е дел од неформалната мрежа Слоу Фуд
Македонија. Мрежата претставува спој на 12 локални организации
(конвивиуми) на Слоу Фуд ширум Македонија, 5 асоцијации на
производители (президиуми), група на готвачи, автономна младинска
организација и неформални групи на експерти од Факултетот за
земјоделски науки и храна, Скопје, Факултетот за ветеринарна медицина,
Скопје, Инстутот за сточарство, Скопје, националната Агенција за
поддршка и развој на земјоделството, како и соработка со државни
институции од секторот. Во мрежата активно делуваат околу 200 членови и
активисти. Улогата на Слоу Фуд Битола како дел од мрежата е
координација, имплементација на проектни активности и правно
застапување на сеуште неформалната мрежа.
Визија: Македонија како земја со изградена нова гастрономска култура
базирана на традиционалната македонска кујна, разновидните земјоделски
производи од локалните фармери и знаењето на новите генерации за
одржливост на животната средина.
Мисија: Слоу Фуд Битола преку различни активности се насочува кон
трајна промена на функционирањето на системот на храна.
Цели:
Заштита на биодиверзитетот. Слоу Фуд Битола цели кон заштитување на
биодиверзитетот, и промовира земјоделство кое ја почитува природата,
културните идентитети, традиции и здравјето на потрошувачите и

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
животните.
Едукација за храна и вкус - Слоу Фуд Битола организира настани и
програми на локално ниво кои ги прикажуваат одржливото земјоделство,
традиционалното производство на храна, и ги поврзува производителите со
потрошувачите.
Поврзување на производителите и потрошувачите - Да се поттикне
директен контакт помеѓу потрошувачите и производителите, Слоу Фуд
Битола организира бројни саеми, манифестации и пазари на кои се
изложуваат производи со одличен гастрономски квалитет и се едуцираат
потрошувачите за да направат добри, чисти и фер избори со запознавање на
производителите лично.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Здружението „Слоу Фуд Битола“ е вклучено во истражувања на терен и
мапирање на локалните автентични производи од храна, со цел
систематизација во светскиот онлајн каталог Арка на вкусови, каде 36
производи од Македонија се веќе дел. Во центарот на организацијата се
развојот и воспоставувањето на грасрут проекти т.н. Президиуми. Со тоа се
придонесува за одржување на производствата кои се одликуваат со
квалитет но им претстои опасност од исчезнување, заштита на уникатни
региони и екосистеми, враќање на традиционалните методи на преработка,
заштита на домашни раси и локални растителни сорти. Слоу Фуд Битола ја
овозможува и помага во комуникацијата и работењето на петте активни
президиуми основани во Македонија: Буковската пипер, Македонска
медоносна пчела, Планински сирења од пасиштата на Маврово-Река, грозје
Станушина и Слаткото од диви смокви.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Занаетчии
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Национално

4.25. Кинолошко друштво Прилеп
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

08.04.1977, Прилеп

Адреса

Ул.Цане Коњарец бр.80 Прилеп

Телефон

070 278 660

Email

mrceskizoran@yahoo.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Тренкоски Марјан

Телефон

/

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15

Членови (опис и број на членови)

100 членови, одгледувачи на кучиња од Прилеп и прилепско

Кратко резиме на организацијата

Кинолошко друштво Прилеп, работи како посредник помеѓу одгледувачите
на кучиња и Кинолошки сојуз на Македонија.
Секоја година организира кинолошки настани како меѓународна изложба
на сите раси на кучиња која го става Прилеп на меѓународната мапа на
Светската Кинолошка Асоцијација.
 Одгледувачи на кучиња

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус



Кинологија

 Обуки и работилници
 Информирање
 Услуги
Членството ни е од Прилеп и Прилепско (локално) а актвностите кои ги
спроведуваме се и на локално и на регионално ниво

4.26. YMCA Битола
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

31.05.2001, Битола

Адреса

ул.Петар Петровиќ Његош 128/16, 7000 Битола

Телефон

047 529 366

Email

contact@ymcabitola.org.mk

Веб-страница

www.ymcabitola.org.mk

Претседател/ Управител

Виктор Илиев

Телефон

070 594 341

Email

contact@ymcabitola.org.mk

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

7

Членови (опис и број на членови)

50 млади кои активно се вклучуваат во активностите кои ги спроведуваме
кои продуцираат позитивни вредности и поведенија

Кратко резиме на организацијата

ИМКА Битола е непрофитна, невладина, нерелигиозна инклузивна
младинска асоцијација која има за цел да обезбеди можности за локалната
младина и активно работи со нив во нашата средина. ИМКА Македонија е
дел од семејството на ИМКА распространето во 119 земји ширум светот и
кое вклучува повеќе од 58 милиони луѓе. ИМКА Битола е основана во мај
2002 година.
Главна цел на здружението е да развива активности и можности во сферата
на неформалното образование, промовирањето на здрави животни навики,
културата и уметноста, и граѓанско општество кои ги поттикнуваат
позитивните вредности и поведенија кај младите луѓе.
ВИЗИЈА: ИМКА Битола е почитувана локална организација која нуди
можности кои ги оспособуваат младите луѓе да одговорат на предизвиците
на постојано променливата иднина со поголема храброст, мудрост и љубов.
МИСИЈА: ИМКА Битола работи со младите луѓе на нивниот личен
телесен, умствен и духовен развој преку нудење на можности за негување
одговорност, поттикнување креативност и славење на разноликоста на
целата Божја креација.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
локално, регионално, меѓународно ( членови сме на YMCA Европа)

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

4.27. МЛАДИНСКИ СОВЕТ Прилеп
Невладина организација

Датум и место на основање

09.07.1999, Прилеп

Адреса

Кире Ристески 11 А

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

048 523 390

Email

contact@ycp.org.mk

Веб-страница

www.ycp.org.mk

Претседател/ Управител

Зоран Илиески

Телефон

078 470 400

Email

zorani@ycp.org.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

Во Младински Совет Прилеп постојат 2 вида на членство:
1. Средношколски Волонтерски Сектор
2. Членство на Младински Совет Прилеп
1.
Во Средношколски Волонтерски Сектор учествуваат 25
волонтери кои имаат можност да планираат, реализираат и учествуваат во
активности и настани од јавен карактер за младите од Општина Прилеп.
Право на учество во Волонтерски Сектор имаат сите заинтересирани
средношколци од Општина Прилеп, кои аплицираат преку он-лајн форма
во првата половина на Септември, секоја година.
2.
Членството на Младински Совет Прилеп е група на корисници од
15 до 29 години, кои се заинтересирани за надоградба на нивниот личен и
професионален развој преку услугите на Младински Совет Прилеп,
вклучувајќи се во неформални активности и надоградување на нивните
знаења и вештини. Членовите имаат можност да добиваат повици за
учество на интернационални тренинзи и младински размени, учество на
семинари и обуки, организирани од страна на МСП и други организации,
учество и реализација на ЕВС (Европски Волонтерски Сервис), можност за
менторска поддршка и сл, преку годишна партиципација во износ од 600
денари. Во моментот, членството брои 30 корисници.
Младински Совет Прилеп (МСП) е основана во 1999 како младинска
невладина организација во Прилеп, фокусирана на Пелагонискиот регион
во Македонија. МСП, преку вклучување на младите луѓе се стреми да го
изгради нивниот капацитетот на одржлив начин. Младински Совет Прилеп
постојано покажува квалитет со широк спектар во областа на младинската
работа. Младински Совет Прилеп, заедно со Младински Совет Охрид и
ХОПС, ја основаа Коалиција на младински организации СЕГА, водечката
национална група на младински организации во Македонија.
Визија:
Младински Совет Прилеп е одржлива водечка организација на локално и
регионално ниво, сигурен партнер во креирањето и спроведувањето на
младинската политика, заедно со сите клучни заинтересирани страни.
Нашата работа како видлива и призната организација се заснова на
демократски вредности овозможувајќи на младите да бидат креативни и
активни граѓани
Мисија:
Младински Совет Прилеп ги поддржува младите луѓе во учеството во
демократските процеси, овозможувајќи им да прераснат во активни
граѓани.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади

Кратко резиме на организацијата

Целна група

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Образование
 Човекови права
 Социјални услуги
 Претприемништво
 Младинско учество
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
 Услуги
Регионално ниво

4.28. Локална акциона група Преспа ЛАГ Ресен
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

13.03.2014

Адреса

Ул.29-ти Ноември бр.55,Ресен

Телефон

078 206 764

Email

prespalag@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Крстевски Љупчо

Телефон

070 688 856

Email

muzickamladina@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

25 членови (од јавен,приватен и граѓански сектор)

Кратко резиме на организацијата

Визија: Територијата на ЛАГ-от Преспа е посакувана и атрактивна средина
со Преспанското Езеро,националните паркови Галичица и Пелистер и
културно-историско наследство.Таа е економски растечка рурална област
која обезбедува иновативно искористување на локалните капацитети и
ресурси,преку активна соработка и соживот на населението и каде се
создава амбиент за зголемување на квалитетот на животот.
Локална Акциона Група Преспа – Ресен е здружение–партнерство
формирано од јавниот, граѓанскиот и бизнис секторот кое спроведува
развојни политики и мерки на својата територија, согласно принципите на
оската ЛИДЕР која е составен дел од Заедничката европска земјоделска
политика и дел од ИПАРД мерките во Република Македонија. ЛАГ-от
инструмент за управување на јавните политики за развој на руралната

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

територија делува со цел создавање на услови за развој и подобрување на
социо-економската состојба и квалитетот на живот на граѓаните на својата
територија.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
Локално, национално, регионално

4.29. Здружение – Меѓународен центар за
уметност и одржлив развој АРТ ПОИНТ –
ГУМНО
НВО, Здружение на граѓани

Датум и место на основање

08.04.2005 и пререгистрација на 26.03.2011, Битола

Адреса

с. Слоештица, Демир Хисар

Телефон

047 271 636; 071 334 799

Email

artpoint@t.mk

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Веб-страница

www.artpoint-gumno.org.mk

Претседател/ Управител

Ирена Андреевска

Телефон

071 334 799

Email

andreevska_i@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

Организацијата има 5 членови – оснивачи и голем број волонтери од
локалната заедница и од странство

Кратко резиме на организацијата

Нашите активности се фокусирани на уметностите, културата,
биодиверзитетот и животната средина и одржлив развој на горно демирхисарскиот регион.
Цели на Меѓународниот Центар за Уметност и Одржлив Развој “Арт Поинт
– Гумно”:
• реализирање на активности за афирмација на културата и заштита на
традиционалното културно наследство
• културно уметнички развој на регионот на горен Демир Хисар
• развивање на активности за заштита на природните богатства и
културната традиција
• приближување на културата, уметноста и традиционалните вредности до
младите
• заштита и промоција на традиционалната уметност и старите занаети
• развивање на агро-еко-туризам во регионот на горен Демир Хисар
• развивање на активности во насока на воспоставување на одржлив
локален економски развој (преку учество и поддршка на проекти и
иницијативи за културен, економски, урбан, туристички и земјоделски
развој)
• развивање на соработка со државните органи и органите на локалната
самоуправа, со домашни и меѓународни владини и невладини институции и
организации и поединци кои имаат исти или сродни цели
• културна размена со други меѓународни организации и поединци
Наше мото:
Допри ја земјата за да се кренеш!
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 целата рурална заедница, културни работници, севкупната
македонска и меѓународна јавност
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Култура и уметност,
 Биодиверзитет, одржлив локален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Организација на уметнички реезиденции, изложби, фестивали и

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
др.

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

На сите нивоа, од локално до меѓународно.

4.30. Еколошко друштво Кајмакчалан
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

1996 год. с.Старавина

Адреса

с.Маково, О.Новаци

Телефон

075 800 985

Email

ekomariovo@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Менде Трајковски

Телефон

075 800 985

Email

trajkovskimende.bitola@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

8

Членови (опис и број на членови)

19

Кратко резиме на организацијата

Чиста средина, здрава храна за здрави генерации.

Целна група







локално

Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Граѓански организации
Земјоделци
Туризам
Заштита на животна средина
Обуки и работилници
Застапување и лобирање

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

4.31. Пчеларско здружение Нектар
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

1954 год. Битола

Адреса

Ул.Фуштани бр.4

Телефон

075 800 985

Email

nektarbt@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Менде Трајковски

Телефон

075 800 985

Email

trajkovskimende.bitola@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15

Членови (опис и број на членови)

105

Кратко резиме на организацијата

Да ја задржиме традицијата, добро организирани, здружени и едуцирани
пчелари до повисоко и поквалитетно производство.
 Земјоделци

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус



Земјоделство

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
регионално

4.32. Сојуз на пчеларски здруженија на
Македонија
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2005 год. Скопје

Адреса

Ул.Фуштани бр.9 Битола

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

075 800 985

Email

/

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Менде Трајковски

Телефон

075 800 985

Email

spzm.pcela@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

11

Членови (опис и број на членови)

350

Кратко резиме на организацијата

Здружени, организирани и добро едуцирани до подобри резултати.

Целна група



Земјоделци

Сектори на дејствување



Земјоделство

Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
национално

4.33. Регионален Сојуз на пчеларски
здруженија "Виа Игнација"
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2001 год. Битола

Адреса

Ул.Фуштани бр.4

Телефон

075 800 985

Email

via_ignacija@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Менде Трајковски

Телефон

075 800 985

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

trajkovskimende.bitola@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

9

Членови (опис и број на членови)

555

Кратко резиме на организацијата

Добро едуцирани земјоделци до повисоки приноси.

Целна група



Земјоделци

Сектори на дејствување



Земјоделство

Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

5. АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ПОЛОШКИОТ РЕГИОН НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

5.1. Центар за пермакултура и мироградба –
Гостивар
Здружение/НВО

Датум и место на основање

2000, Гостивар

Адреса

Браќа Гиноски, бб, Гостивар,

Телефон

042 216 999

Email

ppc@ppc.org.mk

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Газменд Фетахи, контакт лице Пајтим Саити

Телефон

Пајтим тел: 078/352-433; 070/534-282

Email

ppc@ppc.org.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

200 членови кои се залагаат за рурален развој на општина Гостивар

Кратко резиме на организацијата

Општа цел: Грижа за земјината топка и грижа за населението
Цели: развој на руралниот туризам вклучувајќи го и алтернативниот
туризам, унапредување на рурална инфраструктура итн.
Типови на активности: обуки и совети, информации, застапување и
лобирање, инфраструктура
 Земјоделци
 Млади
 Етнички заедници
 Рурално население и невработени лица
 Образование
 Човекови права
 Инфраструктура
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Рурален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
Регионално

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

5.2. Здружение на жени фармери Моја Фарма
Здружение/НВО

Датум и место на основање

2012 година, Гостивар

Адреса

Ул. Беличица бр. 123, Гостивар

Телефон

042 221 195; 077 524 292

Email

zdruzeniemojafarma@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Живка Ѓурчиноска

Телефон

077 524 292

Email

zivka.gv@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

14 членки/жени од рурални средини

Кратко резиме на организацијата

Визија: здружување на жената фармар заради вклучување во процесот на
планирање и одлучување заради остварување на личен и поширок
општествен интерес.
Мисија:подобрување и унапредување на фармерското производство заради
остварување на повисоки економски профит.
Цели и задачи:
– Стручно оспособување и образување на жените фармери,
– Едукација и подигање на свеста на руралната жена за местото и улогата
во руралните средини
– Мотивирање за регистрирање на индивидуални земјоделски стопанства,
–Соработака со релевантни организации и институции поради споделување
на информации и искуства.
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

5.3. Пчеларско здружение Шаропин
Здружение/НВО

Датум и место на основање

2003 година, Гостивар

Адреса

с. Долна Бањица, Гостивар

Телефон

071 536 388

Email

sharopin@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Мерсел Џафери

Телефон

071 536 388

Email

sharopin@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

20 членови, претежно пчелари

Кратко резиме на организацијата

Заштита на животната средина преку зачувување и ширење на
пчеларството како гранка.
 Земјоделци
 Млади
 Пчелари
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

5.4. Организација на жени Радика
Здружение/НВО

Датум и место на основање

Основана 2001 година во општина Маврово - Ростуше

Адреса

Ул. Ѓуро Салај, Скопје по регистрација, меѓутоа делува на територија на
општина Маврово-Ростуше и Дебар

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

070 649 581

Email

ozradika@mt.net.mk

Веб-страница

www.ozaradika.org.mk

Претседател/ Управител

Азиза Асаноска

Телефон

070 649 581

Email

aziza_azit@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

2300 членки/жени од рурални средини

Кратко резиме на организацијата

Организацијата работи на унапредување на правата на жените од
руралните средини и нивна еманципација, особено на жените со
муслиманска вероисповед. Исто така друг фокус на организацијата е и
социјализацијата на жените – жртви на семејно насилство од руралните
средини.
 Жени

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и национално

5.5. Здружение Женски Форум Тетово
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

19.01.2001, Тетово

Адреса

ул. Никола Тесла бр.6 Тетово

Телефон

044 337 440; 044 343 410

Email

Info@forumi.org.mk

Веб-страница

www.forumi.org.mk

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Џане Крешова

Телефон

070 256 879

Email

xhane@diplomats.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

16

Членови (опис и број на членови)

ЖФ брои 39 членови кои се активно вклучени во активностите на
организацијата. Членките на ЖФ имаат искуство во работењето со жени и
деца. Тие имаат учествувано и работено на голем број семинари и проекти
за едукација на жената и децата.
ЖФ исто така има и 13 волонтери.

Кратко резиме на организацијата

ВИЗИЈА: “Женски Форум – Тетово“ се стреми кон еманципација на
жената, особено од руралните средини, самоосвестување на жената и
подигнување на свеста за нејзиниот нарамноправен статус во општеството,
заштита на човековите права и еднаквост меѓу половите.
МИСИЈА:“Женски Форум – Тетово“ е невладина организација која работи
во Северниот и Западниот дел на Македонија на подигање на свеста за
нејзино осамоставување, јакнење на нејзината самодоверба и непречана
интеграција во општествените текови.
ГЛАВНА ЦЕЛ: Промовирање на жената како рамноправен партнер во
донесувањето одлуки и придонесување кон зајакнување на жената во
заземањето значајни улоги во развојот на цивилно општество во
Македонија.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ: Согласно стратешкиот план,
стратешки цели и програми на Здружението се:
Институционален развој на Форумот (јакнање на сопствените
капацитети);
Економски развој и јакнење на жената
Заштита и унапредување на човековите права
 Жени
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
локално, национално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

5.6. Здружение на граѓани за локален и
рурален развој
Здружение/НВО

Датум и место на основање

2006, Тетово

Адреса
Телефон

ул. Маршал Тито бб, Унибау локал 18, Тетово и ул. Илинденска бр. 3, Кула
29, стан 6, Скопје
02 3246 793; 02 3246 767

Email

office@zlrr.org.mk

Веб-страница

http://zlrr.org.mk/index.html

Претседател/ Управител

Ивана Срцева - Синадиновска

Телефон

070 770 215 и Сахиде 070 971 497

Email

srcevaivana@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

12 граѓански активисти и основачи на здружението

Кратко резиме на организацијата

Здружението за Локален Рурален Развој е основано 2006 година од страна
на група на млади луѓе насочени кон развивање на граѓанското општество
во руралните средини
Мисија: Поддршка на граѓанските иницијативи (формални и неформлани)
и јавниот сектор во мобилизација на ресурсите насочени кон рурален развој
на заедницата и зајакнување на маргинализираните, ранливи и социјално
исклучени групи
Организацијата го остварува следните цели и задачи:
•
Поддршка во развојот на социјалните услуги, поддршка во
развојот и заштитата на човековите и граѓанските права на
маргинализираните групи;
•
Поддршка во развојот на капацитетите на граѓанските (формални
и неформални) иницијативи;
•
Поддршка во развојот на институционалните и оддржливи модели
на учество на граѓаните во јавните политики
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Етнички заедници
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Рурален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално, регионално и национално

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

5.7. Здружение Институт за развој на
заедницата
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2003. Тетово

Адреса

Маршал Тито 106

Телефон

044/340-677

Email

info@irz.org.mk

Веб-страница

http://irz.org.mk/

Претседател/ Управител

Сретен Коцески

Телефон

070 250 285

Email

skoceski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

8

Членови (опис и број на членови)

40 членови со различна социјална и образовна позадина

Кратко резиме на организацијата

Здружение Институтза развој на заедницата (ИРЗ) е одржлива граѓанска
организација која работи на демократски интегрирано и мултиетничко
општество преку зајакнување на капацитети на индивидуалци, организации
и институции. Искуството на ИРЗ се базира на повеќе од 20 години работа
во заедницата преку адресирање на проблемите на граѓаните, помош и
подршка при надминувањето на предизвиците.
Визија на ИРЗ: Хармонично мултиетничо општество на богати и
образовани луѓе – општество без предрасуди
Мисија на ИРЗ – Здружение ИРЗ е одржлива граѓанска организација која
работи на градење демократско мултиетничко општество преку
зајакнување на капацитети на индивидуалци, организации и институции

Целна група

Партнери во спроведување на проектот:

Стратешки Цели:
1.
Зголемување на меѓуетничката толеранција
2.
Зајакнување на демократијата и граѓанското општество
3.
Подобрување на животните услови и животниот стандард
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
Национално, Меѓународно

5.8. Здружение за рурален развој Локална
Акциона Група ЛАГ Скардус
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

14.09.2016. Јегуновце

Адреса

Ул 101 бр 5

Телефон

/

Email

Lag.skardus@gmail.com

Веб-страница

http://leaderjt.simplesite.com/

Претседател/ Управител

Дубравка Ѓилас

Телефон

075 651 971

Email

dubravkadjilas@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

20 членови претставници на бизнис секторот и индивидуални земјоделци

Кратко резиме на организацијата

ЛАГ Скардус е основана во Август 2016 год и делува на подрачјето на
општините Јегуновце, Теарце и Тетово.
Визија: Хармонична и развиена заедница на среќни и задовoлнини граѓани
, со мултикултурни и традиционални вредности во еконономска развиена
област.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Мисија: Подобрување на економска и социјална благосостојба преку
иновативен пристап и градење партнерства помеѓу заинтересирани страни
и промоција и зачувување на мултикултурни и традиционални богатства.
Стратешки цели:
1. Зголемување на конкурентноста на економијата, создавање стратешки
партнерства и деловни врски
2. Развој на одржлив еко-социјални модели на управување и иновативност
3. Развој на идентитетот на ЛАГ-от и вмрежување преку развој на човечки
ресурси, зачувување на културното наследство и зголемување на вредноста
на областа
 Граѓански организации
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Угостители
 Јакнење на граѓанското општество
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
 Услуги
Локално

5.9. Здружение Центар за Развој и
Унапредување на Јавниот Живот Тетово
Здружение/НВО

Датум и место на основање

19.05.2004

Адреса

Борис Кидрич 98, Тетово

Телефон

044 339 744

Email

contact@csotetovo.mk

Веб-страница

www.csotetovo.mk

Претседател/ Управител

Кире Спироски

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

075 243 072

Email

kire.spiroski@csotetovo.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

8 граѓански активисти

Кратко резиме на организацијата

Мисија на организацијата е да им обезбеди на граѓаните независно од
нивната етничка, полова, верска, сексуална и друга припадност и
ориентација, социјален статус и општествена положба, еднаков пристап до
информации и услуги, застапување и лобирање за користење на
здравствени, образовни, едукативни програми и активности, особено за
деца и млади и припадници на маргинализирани и вулнерабилни групи
• Зајакнување на демократските институции во земјата, демократијата како
процес и заштита на основните човекови права и слободи; • Дејствување за
рекласирање на меѓуетничките односи и подобрување на нивото на
толеранција кон маргинилизираните и вулнерабилните лица и групи; •
Третирање на здравствени теми и проблеми во врска со маргинилизираните
и вулнерабилните лица и групи и унапредување на нивната положба во
општеството; • Cоцијален и економски развој на заедницата и општеството
во целина; • Заштита и развој на животната средина и природните ресурси

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање
Партнери во спроведување на проектот:

 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Население во рурални средини
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално, регионално, национално и меѓународно

5.10. Здружение за РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА СЕЛО
ТУДЕНЦЕ с.Туденце, Јегуновце
Здружение на граѓани
12.06.2015, с.Туденце

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

У.101 бр.44

Телефон

/

Email

zdruzenie.tudence@gmail.com

Веб-страница

https://zdruzenietudence.wixsite.com/2017

Претседател/ Управител

Дарко Котески

Телефон

078 539 129

Email

adv.darkokoteski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

10

Кратко резиме на организацијата

Мисија: Привлечен, економски и конкурентен регион и одржлив развој на
с.Туденце со препознатливо културно и природно наследство и висок
квалитет на живот.
Визија: Подобра социјална средина за идните генерации преку развивање
на рурални области развиени на одржлив начин, заштита на културното
наследство, грижа за животната средина, ефикасно користење на
обновливите енргии, енергетската ефикасност.
Активности:
Воспоставување на ефикасен систем за управување со потенцијал
и ресурси;
Развој на конкурентни претпријатија, туризам, земјоделство и
рибарство;
Признавање и зачувување на културното и природното
наследство;
Унапредување на животната средина и квалитетот на животот;
Возобновување на манастирско древно светилиште: Манастир
Св.Ѓорѓи Победоносец с.Туденце.
Поттикнување на декократските процеси во с.Туденце и околу
неговиот регион преку вклучување на млади жени во креирањето на
локални развојни политики и симулација на нивни бизниси од
алтернативен туризам;
Воспоставување на соодветно присуство во активностите и
поврзување и соработка со разни професионални непрофитни и бизнис
асоцијации (Туристички сојуз, Стопанска комора, Сојуз на стопански
комори и сл);
Обезбедување на свеста за здравјето и превеција меѓу
населението;
Промоција на родовата еднаквост и вклучување на руралната
жена во процесот на донесување на одлуки во јавниот, општествениот,
културниот и социјалниот живот преку подршка на јавни, општествени,
културни и социјални настани, креативност и иновативност;
Обезбедување на поголема медиумска видливост на село Туденце
и неговиот регион;
Поттикнување на еконосмки развој на неземјодеслки дејности;
Зголемено присуство на експерти од факултетите за туризам,
земјоделство и другите високообразовни установи при креирање на
политики и активност за рурален развој на село Туденце и регионот околу

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

него;
Развивање на иницијатива за запирање на миграцијата село – град
и посебен ангажман за изнаоѓање можности за да се охрабрат оние кои
сакаат да се вратат во село Туденце;
Подигање на свеста на локалното население за можностите за
развивање на бизниси во рурален амбиент;
Стимулирање на неформална едукација помеѓу руралното
население;
Промоција на природните, духовните и културните вредности на
село Туденце;
Истражување на потенцијалните природни богатства, духовните
богатства и вредности и нивно преточување во современ производ на
туристичката берза;
Иницирање на проекти за подобрување на патната и комуналната
инфраструктура во село Туденце и останатите села во регионот;
-Вклучување на местното население во изработка на стратегии и
планови од областа на заштитата на животната средина; итн.
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Лица со пречки во развојот
 Јакнење на граѓанското општество
 Родова еднаквост
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Информирање
локално

5.11. Институт за Одржлив Рурален
Регионален Развој - БЕЛА ВИСТА-ИОРРР
НВО организација -Здружение

Датум и место на основање

25.04.2001 Пререгистрација ЦР 29.04.2008 год

Адреса

С.Беловиште,ул101 бб,Јегуновце

Телефон

078 20 20 10

Email

belavista.macedonia@yahoo.com
bellavista.iorrr@gmail.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Веб-страница
Претседател/ Управител

www.belavista.org.mk
www.belavista.mk
Сашо Матовски

Телефон

079 234 264

Email

saso.matovski.mk@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

11

Членови (опис и број на членови)

Има повеке подружници во Македонија и брои преку 100 членови

Кратко резиме на организацијата

Мисија на БЕЛА ВИСТА–ИОРРР:
Промоција и развој на селкиот и рурален туризам во Р. Македонија, преку
лобирање и застапување за заштита и промовирање на природното и
културното и историско наследство, развој на транспарентна и достапна
локална самоуправа за граѓаните и организација на настани за зачувување
на локалниот и национален идентитет и воспоставување на регионално
поврзување со останатите чинители.
Визија на БЕЛА ВИСТА-ИОРРР
Вклучени и организирани целни групи,констутиенти со желба за равој и
иницирање за промени,развиена Рурална средина преку креирање на нови
мерки и програми со вратени иселеници и вложени инвестиции во дедовите
огништа кои веќе преставуваат Туристичка атракција и генерираат приходи
за достоинствено живеење.
Програмски активности и цели на нашата организација:
Економски развој на заедниците, изработка и помош на локално,
како и на национално ниво. Помош и утврдување на стратегии, како
рамноправен партнер во утврдување и имплементација;
Бизнис планирање;
Стратешко планирање, изноѓање модели во партнерство со
локалната самоуправа, министерствата на национално ниво;
Помош на индивидуалното земјоделстцо, ширење на планско
органско производство;
Стандардизација,
брендирање,
брендовско
производство,
агроберза;
Едукација на земјоделците, семинари, трибини;
Заштита на животната средина, проекти околу чистење и
уредување на просторот, носење на урбанистичка документација – изведба
на улици, патишта, канализација, шумски патеки, маркирање;
Пречистителни станици, депонии, уредување околу комунален
отпад и негово третирање;
Залагање околу примена на алтернативна енергија и технологија;
Заштита и залагање за рационално трошење на обновливите
извори на енергија (извори, суровини и потрошувачки добра);
Залагање за донесување на законска регулатива во области кои се
во домен на делување на друштвото;
Соработка и членување во стопански комори;
Вмрежување со сродни орг во платформи, коалиции, мрежи ;
Организирање на разни манифестации, конференции, семинари,
тренинзи итн.;
Развој на туризмот, изноѓање на услови и критериуми за развој на
еко-селскиот туризам (рурален), во спој со планинскиот, културниот,
црковно-манастирскиот, ловниот-риболовниот, собирање на билки и други
форми кои што само може да ја зголемат туристичката понуда на регионот;
Изработка на студии, програми и проекти и аплицирање во ИПА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

фондовите;
Изработка и уредување на руралната инфраструктура
 Граѓански организации
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
национално,регионално

5.12. Филмско здружение КИНО КЛУБ АРЕНА
Тетово
Непрофитна организација

Датум и место на основање

5.11.2008

Адреса

Јане Сандански бр. 13, Тетово

Телефон

070 471 103, 070 632 818

Email

ideali_mk@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Блерим Вела

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

/

Email

Ideali_mk@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

33 членови

Кратко резиме на организацијата

Филмско здружение КИНО КЛУБ АРЕНА Тетово се занимава со
активности од сфера на култура, филмот, едукација и развој на граѓанско
општество.
Мисија
Мисија на Филмско здружение КИНО КЛУБ АРЕНА Тетово е да помага
да ги реши потребите на младите особено кај сфера на култура, едукација и
мотивација на младите за поубава иднина.
Визија
Нашата визија е соработување со сите други организации за реализација на
младински акции активности.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Човекови права
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Регионално

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

5.13. Центар за развој на земјоделие
ЕКОПРОДУКТ Тетово
Непрофитна организација

Датум и место на основање

21.06.2006 Тетово

Адреса
Телефон

Ул. Илинденска бр.97/9
Поштенски фах бр. 60 Тетово 1200
070 632 818

Email

Ekoprodukt2006@gmail.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Веб-страница

Ekoprodukt.org.mk

Претседател/ Управител

Несим Велиу

Телефон

070 632 818

Email

nesim_v@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

60 членови

Кратко резиме на организацијата

Здружението работи во сфера на рурален развој екологија и туризам.
Мисија
Нашата мисија е да во соработка со сите другите соодветни чинители
подржуваме граѓански иницијативи за придонес кон развојот на граѓанско
општество во сфера на екологија, рурален развој и туризам
Визија
Нашаата визија е развој на регионот особено руралниот регион на Шар
Планина и Полошкиот регион.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Регионално

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

(fsb)

5.14. Младински културен центар Тетово
Непрофитна организација

Датум и место на основање

20.03.2005

Адреса

Ул. Илинденска бр.97/10 Поштенски фах бр. 73

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

070 471 103, 070 632 818

Email

Mkc_te@yahoo.mk, ideali_mk@yahoo.com

Веб-страница

Mkc.org.mk

Претседател/ Управител

Велиу Бурим

Телефон

070 471 103

Email

Burim_v@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР
Работи претежно со млада генерација и реализира акциии проекти за млади
од сфера на култура, едукација и образование.
Има 54 членови.
Мисија
Мијсија на Младијнски Културен Центар Тетово е да помага да ги реши
потребите на младите особено кај сфера на вработување, културните
активности и соработување со другите граѓански организации за млади.
Визија
Нашата визија е соработување со сите други младински организации за
реализација на младински акции активности.
 Граѓански организации
 Млади
 Жени
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Човекови права
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Регионално

Кратко резиме на организацијата

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

6. АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

6.1. Здружение Радика-ДЕ
Невладина организација

Датум и место на основање

15.11.2006, Дебар

Адреса

Ул.Џавит Уштеленца бр.2 Дебар

Телефон

046 832 788

Email

radikade@yahoo.com

Веб-страница

www.radikade.mk

Претседател/ Управител

Фадрија Мустафовска

Телефон

070 325 380

Email

radikade@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

Нема редовно вработени –само времено ангажирани-3

Членови (опис и број на членови)

Жени и млади претежно од рурални средини кои со својот допринос се
залагаат за рурален и економски развој на регионот

Кратко резиме на организацијата

Визија: Рурално развиен регион преку искористување на сите
расположливи природни ресурси
Мисија: Преку активно мобилизирање на млади и жени кои поседуваат
одредени вештини и капацитети и искористување на природни ресурси да
имплементираме активности кои ке го подобрат квалитетот на живот во
регионот Дебар -Маврово Ростуше -Центар Жупа
Цели:
-Промоција и зачувување на културните вредности на регионот
-Развој на алтернативен туризам
-Намалување на невработеноста и исселувањето од регионот
-Економски развој
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Етнички заедници
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Туризам
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Услуги
Локално и регионално

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

6.2. Здружение за рурален развој ЕКОАПИКУЛТУРА Дебар
Здружение/НВО

Датум и место на основање

22.02.2004

Адреса

8-ми септември, бб, Дебар

Телефон

071 709 971

Email

eko_apikultura@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Агрон Пекмези

Телефон

071 709 971

Email

eko_apikultura@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

20 членови претежно земјоделци и рурално население

Кратко резиме на организацијата

Цели и задачи на здружението се:
Едукација на руралното население и членовите на здружението за
европските фондови за рурален развој;
Пристап во рурален развој – еколошко и органско производство
на храна;
Кооперативно здружување и практики во земјоделството;
Подобрување на перформансите на локалните чинители и
развивање на одржливи стратегии за решавање на приоритетните проблеми
на локалното население;
Спроведување инфраструктурни проекти во делот на Дебар,
Маврово, Ростуше и Реканскиот крај
Креирање на мрежа на граѓански организации
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Угостители
 Инфраструктура
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 рурален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

6.3. Здружение Чиста Вода Здрава Храна
Здружение, невладина организација

Датум и место на основање

18.11.2009

Адреса

Ул. 8-ми септември, бб, Дебар

Телефон

070 981 507

Email

daut_d@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Даут Думани

Телефон

070 981 507

Email

daut_d@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

17 активни членови во работењето на организацијата

Кратко резиме на организацијата

Организацијата работи на зачувување на животната средина во Дебар и
регионот на Дебар и дебарско преку зачувување на природните убавини на
крајот, заштита на животната средина и негување на традиционалните
занимања и производствени навики на населението од регионот. Настојува
да се развие руралниот туризам преку промоција на природните убавини на
дебарскиот крај, како и зачувување и унапредување на овчарството како
препознатлива дејност на крајот.
 Земјоделци
 Млади
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Партнери во спроведување на проектот:

6.4. Здружение на албанската жена - Кичево
Здружение/НВО

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Датум и место на основање

1998, Кичево

Адреса

ул. Јосиф Јосифоски Свештарот бр. 3, Кичево

Телефон

045 227 433

Email

midenexhipi@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Миде Неџипи

Телефон

076 424 471

Email

midenexhipi@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

30-40 жени/членки на здружението претежно од албанска националност

Кратко резиме на организацијата

Визија: Подобрување на социоекономската положба на жената
Мисија на организацијата: Унапредување на жената во сите сфери на
општественото живеење, вклучувајќи ги и жените од руралните средини
 Млади
 Жени
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

6.5. Здружение за заштита и развој на
руралните простори ИЗВОР
Здружение/ НВО

Датум и место на основање

15.12.2005

Адреса

ул. Димитар Влахов бр.43, Кичево

Телефон

070/504-500

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

sasadukoski@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Саша Дукоски

Телефон

070/504-500

Email

sasadukoski@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

Целна група

15-20 членови, граѓани од различни образовни профили претежно од
Кичево и околината на Кичево кои што се заинтересирани да придонесат за
промоција на руралниот развој на општината
Основни цели и задачи: - Унапредување и заштита на руралните простори;
- Развој
/

Сектори на дејствување

/

Типови на активности

/
Локално

Кратко резиме на организацијата

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

6.6. Здружение за родова рамноправност
“Еманципирана Жена“
Здружение на граѓани/невладина граѓанска организација

Датум и место на основање

12.11.2012, Кичево

Адреса

Ул. Јордан Пиперката бр. 15, Кичево

Телефон

078 303 735

Email

zrrzena@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Лилјана Јоноски

Телефон

078 303 735

Email

liljana.jonoski@gmail.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

Жени и млади од рурални и урбани средини од Југо-западниот регион

Кратко резиме на организацијата

Здружението ЕМАНЦИПИРАНА ЖЕНА е основано во ноември 2012
година како резултат на согледаната реална потреба за делување на
локално ниво во делот на женските човекови права, родовата
рамноправност и местото на младите во современото општество што
всушност може да се согледа и од мисијата на организацијата која гласи:
“Креирање на рамноправен статут на жената и младите во современото
општество како носечка сила на промените“. Како организација сеуште
функционира на доброволна и волонтерска основа што пак од друга страна
воопшто не претставува пречка за реализација на бројни активности на
локално ниво, а во насока на подигнување на јавната свест и мотивирањето
на младите да се вклучат во активностите на локалната заедница. Дел од
целите во чиј интерес делува здружението се: обезбедување на
рамноправна застапеност на жените и младите во институциите на
системот на локално ниво; заштита на економските, социјалните и
културните интереси на локалната заедница; вмрежување со организации
кои што делуваат на исто или слично поле; промовирање на интересите на
младите и нивно вклучување во процесот на донесување на јавните
политики и одлуки на локално ниво итн.
 Млади
 Жени
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

6.7. Центар за помош и интегрирање на
недоволно развиените подрачја во
граѓанското општество
Здружение на граѓани/НВО

Датум и место на основање

01.12.2008, Кичево

Адреса

ул. Борис Кидрич, бб, Кичево

Телефон

045 221 867

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

nvocentar@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Благица Попоска, лице за контакт Бране Попоски

Телефон

071 254 598

Email

branepoposki@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

15 членови од рурални средини и околните села на град Кичево

Кратко резиме на организацијата

Визија: Сочувување на традициите, заштита на културно-историските
споменици, Подобрување на меѓуетничките односи, развој на руралните
средини, поголема вклученост на младите
Мисијата на ЦЕНТАР ЗА ПОМОШ И ИНТЕГРИРАЊЕ НА НЕДОВОЛНО
РАЗВИЕНИТЕ И РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО ГРАЃАНСКОТО
ОПШТЕСТВО – НВО ЦЕНТАР КИЧЕВО е да дејствува во насока на
зачувување на културното и историското наследство во Кичевскиот регион,
негова промоција во земјата и надвор од неа, преку ревитализација на
културно-истроиските споменици и организирање на културно забавни
настани и вклучување на маладите во целиот процес
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Рурално население
 Инфраструктура
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и регионално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање

6.8. Здружение за развој и интеграција на
млади роми и ромки НВО ,,Преродба,, - Кичево
Здружение на граѓани

Адреса

Регистрирани Бр. на рег. 02-04-2003год. Рег. Бр. 5751420
Пререгистрирани Јуни 2015 год.
Адреса на организацијата: Ул. Крагуевачка бр.4 Кичево

Телефон

045 222 906; 070 691 913

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

ro.nvo.prerodba@t-home.mk

Веб-страница

НВО ПРЕРОДБА

Претседател/ Управител

Емин Мамудоски

Телефон

045 222 906; 070 691 913

Email

ro.nvo.prerodba@t-home.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

100 членови (15 до 35 год. возраст од Oпштина Кичево)

Кратко резиме на организацијата

Мисија:
Здружение за развој и интеграција на млади роми и ромки ПРЕРОДБА
Кичево е да информира и да ја промовира ромската култура, образование и
да изнаоѓа решенија за негативните влијанија врз човековите права на
Ромите во заедничка мултиетничка и мултикултурна средина на жиевеење
со заедниците во општините и регионот.
Главни области на дејствување:
*Развој на граѓанско општество, Мултикултурализам, Образование,
Човекови права, Социјално Хуманитарни потреби, Здравје и здравство,
Животна средина, Претприемништво, Медијација.
Улогата на организацијата во општеството е:
.Јакнење и унапредување на меѓуетничките односи.
НВО Преродба учествува континуирано 3 години во групата
,,ВРЕДИТ ДА СИ ОД КИЧЕВО“
Активности од областа на културата и фолклорот, носијата, изложба на
стари фотографии народната кујна на заедниците се имплементираат и
промовираат во општина Кичево и регионот.
Поддржани финансиски од ОБСЕ и ЛС Кичево во организација на ЦРЗ –
Кичево

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Партнери во спроведување на проектот:

*Организира Поетски вечери со роднокрајни поети, писатели од
заедниците, преку пишаниот збор се стремиме кон зајакнување на
меѓуетничките односи и поефективна соработка и зближување на младите
во општината и регионот.
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Услуги
Локално. Регионално. Национално

6.9. Здржение „Љубители на љубанишкиот
крај“
НВО

Датум и место на основање

2010 обновено, Охрид

Адреса

С. Љубаништа, општина Охрид

Телефон

070 261 411

Email

zomimilk@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Љупчо Милковски

Телефон

/

Email
Број на лица кои активно работат
во/за организацијата
Членови (опис и број на членови)
Кратко резиме на организацијата
Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности
Партнери во спроведување на проектот:

35 до 60

Жители на с. Љубаништа; поранешни жители кои живеат во Охрид и други
градови и населби во РМ; лица со привремени објекти во Љубаништа од
РМ и странци; жени и мажи; млади и возрасни; вработени и невработени.
Здружението го промовира љубанишкиот и светинаумов крај, го заштитува
просторот и вредностите, руралната и природна содржина, и ги застапува
правата и интересите на членовите и други жители и посетители.
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Здравство
 Човекови права
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Промоција на вредностите и културното наследство

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Локално и национално

6.10. Здружение за екологија ЕКОМЕНЛОГ
Охрид
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

20.05.2015 год., Охрид

Адреса

АСНОМ бр. 3-1/3, Охрид

Телефон

071 390 534

Email

info@ekomenlog.mk

Веб-страница

www.ekomenlog.mk

Претседател/ Управител

Константин Здравески

Телефон

071 390 534

Email

konstantin@ekomenlog.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

Активно членство: 20 лица

Кратко резиме на организацијата

Мисијата на здружението е иницирање на заложба и јавна свест за борба за
заштита на животната средина од природни и антропогени полутанти,
преку индивидуална и колективна промена на човечката свест и
информирање на граѓаните преку континуирано следење и менаџмент на
проблеми во доменот на животната средина. Веруваме дека секоја единка
има право на здрава и чиста животна средина, а крајна цел на здружението
е токму тоа – овозможување на здрава и чиста животна средина за нас и
нашите поколенија.
Визијата на ЕКОМЕНЛОГ е да креира заедница и општество кои ќе бидат
одговорни и свесни за животната средина. За исполнувањето на визијата
здружението ги сосредоточува своите активности кон конверзациони
активности, мониторинг на екосистеми, зголемување на јавната свест и
знаење за екосистемите, биодиверзитетот и екосистемски услуги.
Основни цели и задачи на Здружението се:
•
Заштита и унапредување на животната средина и природата.
•
Ширење на еколошко знаење и продлабочување на еколошката
едукација.
•
Достигнување на одржлив развој.
•
Следење на проблеми од областа на животната средина.
•
Менаџирање на проблеми од областа на животната средина.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
•

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Промовирање на екологијата како област и научна дисциплина.

 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
Според Статутот на ЕКОМЕНЛОГ, Здружението е основано во Охрид а
дејствува на територијата на Република Македонија. Досегашните
активности вклучуваат и соработка со меѓународни партнери во
имплементирање на различни интернационални проекти.

6.11. АЛЛКООП - Алијанса за соработка за
езерата во Охрид и Преспа
Здружение/НВО

Датум и место на основање

2000 година, Охрид

Адреса

Ул. "Галичица" 27, Охрид

Телефон

070 467 763

Email

allkoop@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Јованчо Секулоски

Телефон

070 467 763

Email

allkoop@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

1

Членови (опис и број на членови)

10 членови/поборници за заштита на животната средина и водните ресурси

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Кратко резиме на организацијата

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Организацијата има за цел заштита на животната средина околу езерата
Охридско и Преспанско со акцент на правилно управување со водните
ресурси и на двете езера. За таа цел, една од главните активности на
делување на организацијата е пронаоѓање на слични вакви здруженија и од
другата страна на границата, а се со цел сеопфатна заштита и управување
со водните ресурси.
 Граѓански организации
 Локално население во близина на езерата
 Заштита на животна средина
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и меѓународно (погранично)

6.12. Еколошко друштво Грашница, Охрид
Здружение/НВО

Датум и место на основање

14.04.1995, Охрид

Адреса

Ул. Димитар Влахов, бр. 60, Охрид

Телефон

075 842 385

Email

grasnica@yahoo.com

Веб-страница

www.grasnica.org

Претседател/ Управител

Борис Стојаноски

Телефон

075 842 385

Email

info@grasnica.org

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

100 членови на здружението (млади, жени и граѓани кои што
придонесуваат кон остварување на целите на здружението)

Кратко резиме на организацијата

Мисија
• Да стопираме неповратно уништување на животната средина и
осиромашување на природните ресурси до највисок можен степен, со
фокус на охридскиот регион, да ја поткрепиме еколошката и културната
разновидност и осигураме одржливи приходи за локалните заедници
• Да ги поттикнеме локалните жители и обезбедиме поголемо учество на
јавноста во донесување одлуки
• Да се ангажираме во енергични кампањи, подигнување на јавната свест,

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

мобилизирање на луѓе и градење партнерства со ралични здруженија и
групи, вклучување во национални и глобални движења
• Да ги инспирираме другите, зајакнеме и меѓусебно надополниме
капацитетите и одржуваме принципот на солидарност со другите еколошки
организации
Клучни теми на работа:
1. влијание на земјоделството и климатските промени врз сливното
подрачје на Охридското Езеро и негова заштита;
2. зачувување и заштита на биодиверзитетот од Охридското Езеро и
поширокиот регион.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Климатски промени
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално, национално и меѓународно

6.13. Еколошко друштво ЈАГОДА-АРТ
Здружение/НВО

Датум и место на основање

2009 година, Охрид

Адреса

ул. Карпош Војвода бр.14, Охрид

Телефон

/

Email

zjagodaart@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Марија Младеновска

Телефон

070 331 946

Email

zjagodaart@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

20-25 членови/млади, жени и воопшто граѓани кои што се заинтересирани
да придонесат за остварување на целите на организацијата

Кратко резиме на организацијата

Организацијата работи на еколошки теми, заштита на животната средина,
како и зачувување на културното наследство и традиционалните обичаи и
навики
 Граѓански организации
 Млади
 Жени
 Заштита на животна средина
 Заштита на културното наследство и традиција
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

6.14. Туристичко друштво- асоцијација на
град Охрид "Билјана“
Здружение на граѓани /НВО

Датум и место на основање

1999 година

Адреса

ул. Јане Сандански бр.147, Охрид

Телефон

070 684 428

Email

biljanatourism@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Никола Киселинов

Телефон

070 684 428

Email

biljanatourism@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

15 членови – индивидуалци, но многу позначајна е нашата соработка и
вмрежување со други организации со кои работиме на заеднички проект

Кратко резиме на организацијата

Туристичката асоцијација “Билјана“ веќе подолго време работи на
стратегиски проект за развој на еко-туризмот во Националниот парк
„Галичица“. Исто така асоцијацијата е насочена кон развој на алпинизам,
планинарење, зимски спортови, еко-пикник, тури во НП „Галичица“,
планински велосипедизам, едукативни еко-планинарски тури, развој на
руралниот туризам, параглајдерство, како и бројни активности во делот на
развој на еко-туризмот, при што има отворено и ту¬ристичкоинформативно биро во Охрид, а работи и на изработка и застапување за

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
прифаќање на национална стратегија за еко-туризам.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Граѓански организации
 Туристи, локално население во рурални средини
 Образование
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално, национално, меѓународно

6.15. Здружение на жени Бисера
Здружение/НВО

Датум и место на основање

24.02.1995, Охрид

Адреса

ул. Димитар Влахов бр. 8, Охрид

Телефон

070 939 741

Email

bisera.ohrid@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Нада Мартиноска

Телефон

070 939 741

Email

bisera.ohrid@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

Над 25 жени кои активно делуваат во областа родова рамноправност и
едукација на жените

Кратко резиме на организацијата

Организацијата има за цел да го достигне и постигне степенот на родова
рамноправност како во урбаните исто така и во руралните средини, се бори
против семејното насилство и насилството врз жената, како и за
унапредување на положбата на жената во процесот на донесување на
одлуки на локално ниво.
 Жени

Целна група
Сектори на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:




Образование
Јакнење на граѓанското општество

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и национално

6.16. Здружение на граѓани Центар за
климатски промени Гевгелија, Подружница
Охрид

Датум и место на основање

Дејствување на други организации врз база на зачленување, неспомнати на
друго место (94.99)
21.01.2008, Скопје

Адреса

8 Септември бр. 49, Охрид, Охрид.

Телефон

02 5208 330

Email

ckp.ohrid@gmail.com

Веб-страница

www.ckp.org.mk

Претседател/ Управител

Бојана Станојевска Пецуровска

Телефон

071 340 501

Email

b_stanojevska@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2 лица

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Центарот за климатски промени (ЦКП) е основан во 2007 година и
официјално регистриран во Јануари 2008, како невладина, нерелигиозна,
неполитичка и непрофитна организација.
Мисијата на ЦКП е да ја штити животната средина и да имплементира
активности за борба со климатските промени, со цел подобрување на
животната средина. Главните цели на Центарот за климатски промени се:
•
Поддршка на индустријата со цел подобрување на нивните
енергетски перформанси и перформансите во животната средина
•
Подигнување на јавната свест за климатските промени и
можностите кои произлегуваат од Механизмот за чист развој (МЧЈ)
•
Предложување на мерки за подобрување и промена на законската
рамка на полето на енергетиката, климатските промени и животната

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

средина
•
Зајакнување на капацитетите на локалната и централната власт
како и капацитетите на индустријата со цел развој на проекти за климатски
промени и подобрување на перформансите во животната средина.
•
Промовирање и поддршка на владеење со животната средина,
енергија и управување со животната средина
Визијата на Центарот за климатски промени е насочена кон намалување на
јалеродниот диоксид и креирање на општество одговорно кон животната
средина. Со цел да го постигнеме тоа, ЦКП ги насочува своите активности
кон индустриска енергетска ефикасност, интегрирано спречување и
контрола на загадувањето, управување со отпад, намалување и ублажување
на климатските промени, управување со животна средина и енергетски
менаџмент.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
национално

6.17. Здружение Мрежа на млади фармериММФ, с. Мешеишта, Дебарца
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

14.09.2012, Охрид

Адреса

Населено место без уличен систем Мешеишта Дебарца

Телефон

075 425 537

Email

sasokrcoski@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Сашо Крцоски

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

075 425 537

Email

sasokrcoski@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

Членството на ММФ е составено од млади фармери кои се активни на
национално ниво. 150 членови волонтери

Кратко резиме на организацијата

Мрежа на млади фармери -ММФ е формирана како неформална група од
млади фармери во рамките на Федерација на фармери на Р.МакедонијаФФРМ уште од 2007 и функционираше како неформална група на
национално ниво. Од 2012 година Мрежа на млади фармери функционира
како правен субјект. ММФ има за цел да ги обедини земјоделците и
руралното население на Република Македонија, во силна и препознатлива
организација, која ќе ги штити нивните економски, социјални и културни
интереси, ќе се залага за унапредување на можностите за развој на агробизнисот и рамномерен регионален развој на руралните подрачја во
Република Македонија, и ќе влијае на политиките и стратегиите во
државата, за да обезбеди поквалитетен живот за граѓаните што ги
застапува.
•
Подобрување на квалитетот на живеење на луѓето во руралните
средини во Република Македонија,
•
Организирање на обуки за земјоделците
во Република
Македонија, за унапредување на нивните агро-бизниси,
•
Влијание на политиките на национално и локално ниво, со цел да
се овозможи рамномерен регионален развој во Република Македонија и
еднакви можности за напредок на руралните средини,
•
Застапување на интересите на членовите,
•
Активности во насока на унапредување на демократските процеси
и транспарентноста на државните и јавни институции, преку следење на
реализацијата на програмите и средствата на државно ниво, кои се
наменети за земјоделците и за развој на руралните подрачја.
•
Активности и мерки за еколошко работење, био-енергија и
енергетска ефикасност,.
•
Промовирање и застапување на интересите на членството,
•
Учество на работни групи и настани организирани од надлежните
органи и институции на локалната и државната власт, за застапување на
интересите на членството,
•
Соработка со сродни домашни и странски организации,
•
Студиски посети во земјата и во странство и размена на искуства,
•
Социјален развој и социјална интеграција на целната група преку
квалитетно неформално образование,
•
Организирање на разни обуки и едукации за полесен пристап на
НВО-и до Европските фондови,
•
Волонтерство,стручни тимови за стратешки прашања на
членството согласно закон и устав на РМ
•
Организирање на форуми и трибини со цел идентификување на
потребите и проблемите кои се јавуваат во земјоделството, пазарот и сл.,
•
Прекугранична соработка за рурален и регионален развој во
општините,
•
Соработка со научни институции и други владини и невладини
субјекти со цел унапредување и развој на регионот,
•
Промоција на демократијата и човековите права,
•
Активна работа на полето на екологијата и заштита на животната
средина,
•
Членување во национални меѓународни тела и сродни асоцијации,
за јакнење на моќта на организацијата во полето во кое делува, итн.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Занаетчии
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Национално ниво на дејствување.

6.18. Здружение за еднакви можности
“ЕЗЕРКА”
Невладина организација

Датум и место на основање

22.12.1999

Адреса

Струга

Телефон

078 839 277

Email

ezerka.struga@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Александра Лазареска

Телефон

078 839 277

Email

ezerka.struga@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

40

Членови (опис и број на членови)

300 (лица од образование, здравство,локална самоуправа, судство,полиција,
невработени, жени од рурални средини, домакинки, мергинализирани
групи, млади, студенти, средношколци, работници и работодавци...)
Рамноправноста на половите-Остварување на Уставот, утврденита права и
слободи на граѓаните на Р.Македонија, а во тие рамки и на жената со
посебен акцент на жената од руралните средини, Обезбедување на
соодветна застапеност на обата пола во сите сфери и јавниот живот во
државата, ослободување и било каков вид на дискриминација на обата

Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

пола, отстранување на сите облици на насилство во согласност со
документите за човекови слободи и права, поддржување, поттикнување и
вклучување во хуманитарни, мировни и други видови на граѓански
иницијативи, борба против трговија со луѓе, наркоманија, алкохолизам и
малолетничка деликвенција и проституција, унапредување на
меѓуетничките односи и толеранција
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Лица со пречки во развојот
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално, регионално

6.19. Еколошко здружение Енхалон
Здружение на граѓани/невладина организација

Датум и место на основање

1991 година, Струга

Адреса

Ул. Војдан Чернодрински, 24, 6330 Струга

Телефон

046 782 881; 046 786 740; 075 362 245

Email

enhalon1990@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Мате Гогоски

Телефон

075 362 245

Email

enhalon1990@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

15 членови на здружението (млади, стари лица кои што активно
придонесуваат со своите активности кон заштита на животната средина)

Кратко резиме на организацијата

. Развој и заштита на животната средина
• Заштита од загадување на Охридското езеро

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

• Подигање на свеста за значењето на чистата
животна средина
• Еколошко образование
• Промоција на природните реткоски на
Охридското езеро
• Подигање на свеста за потребата од прогласување на Јабланица за
национален парк
• Подигање на свеста за значењето за шумите и нивна заштита до сегашно
учество и
имплементација проекти(локални/регионали/ преку гранични/ финасирани од ЕУ)
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Млади
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Регионално

6.20. Еколошко Здружение Визион-Вел
Здружение на граѓани/НВО

Адреса

Во 24.05.2005 година регистрирано како Еко-Вел, а од 27.12.2011 како
Визион – Вел Струга
с. Велешта, Струга

Телефон

046 793 523

Email

vizionvel@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Урим Каба

Телефон

070 394 663

Email

vizionvel@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

15-20 членови од рурални средини и околината на Струга поборници за
заштита на животната средина

Датум и место на основање

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Кратко резиме на организацијата
Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Здружението цели кон заштита и зачувување на животната средина преку
едукација на сите генерации на граѓани
 Образовни институции
 Рурално население
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално и во пограничниот регион со Албанија

6.21. Здружение Локална Агенција за Развој,
Струга
Здружение/НВО

Датум и место на основање

Јануари, 2004

Адреса

"Владо Малески" бб 6330 Струга

Телефон

046 784 151

Email

contact@ldastruga.org

Веб-страница

www.ldastruga.org

Претседател/ Управител

Јасминка Поповска

Телефон

078 212 327

Email

jasminka.popovska@ldastruga.org

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

Организацијата нема класично членство и истата е фокусирана кон своите
целни групи

Кратко резиме на организацијата

ЛАР е граѓанска организација која се стреми да го подобри квалитетот на
живот на граѓаните во регионот од југозападна Македонија, преку
поддршка на локални акции, зајакнување на меѓуетничкиот дијалог и
соработка, формирање на одржливи форми на туризам и промоција на
волонтеризмот.
ЛАР Струга работи на остварување на милениумските развојни цели и ги
застапува универзалните принципи за одржлив социо-економски развој,
социјално вклучување на ранливите групи, родова рамноправност,
меѓуетнички дијалог и соработка и заштита на животната средина.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Долгорочни цели

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

- Поддршка на интеркултурна соработка и меѓу-етнички дијалог
- Остварувањето на Милениумските Развојни Цели преку овозможување на
подобар и еднаков пристап за социјално маргинализирани групи
- Регионален развој преку вмрежување со различни заинтересирани страни
од регионот и преку-гранична соработка
- Намалување на разликата во развојот помеѓу урбаните и руралните
средини во нашиот регион
- Подобрување на квалитетот на живот на жителите од југозападниот
регион на Македонија
- Промоција на одржливи форми на туризам
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Рурален развој
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на општини
Локално, национално, меѓународно

6.22. Здружение за заштита на животната
средина и развој на алтернативен туризам
“Калдерма 2011“
Здружение/НВО

Датум и место на основање

2011 година, Струга

Адреса

с. Радожда, Струга

Телефон

071 475 442

Email

svetlana.bakracheska@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Ванчо Бакрачески

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

071 475 442

Email

svetlana.bakracheska@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

20 членови (локални жители на с. Радожда и околината)

Кратко резиме на организацијата

Здружението активно работи на остварување на следниве цели:
•
Подобрување , заштита и унапредување
животната средина во селото Радожда
•
промовирање можно сти за развој на
алтернативен туризам,
•
обезбедување на подобри социо-економски услови за живот на
младите
 Граѓански организации
 Локални жители, локална самоуправа, туристи
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

6.23. Здружение за демократиjа образование,
спорт, култуира и туризам “ЛАБУРИА“ од
Лабуништа Струга
10.9 опшествени организаци,фондации,здруженија

Датум и место на основање

20.10.2014

Адреса

С.Лабуништа 6336 Струга

Телефон

075 811 822

Email

dure@live.com

Веб-страница

Laburia Zdruzenie (facebook)

Претседател/ Управител

Дип.правник Авдираман Шерифоски

Телефон

075 811 822

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

dure@live.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15

Членови (опис и број на членови)

15 членови

Кратко резиме на организацијата

Граѓаните се здружени во Здружението заради остварување на поширок
заеднички интерес. Основни цели и задачи на Здружението се:
-Мониторинг на јавните институции.
-Подржување на културни активности.
-Водење грижа за економскиот развој и за еколошките промени.
- Придонес за локалниот развој , локалната демократија и граѓанскиот
активизам во регионот на Струга;
- Подршка и јакнење на граѓанскиот сектор и активизам во локалната
заедница;
- Зголемување на улогата на граѓанскиот сектор во локалниот развој;
- Зголемување на учеството во процесите на Европска интеграција на
локално и национално ниво, приближување до европските принципи,
стандарди и култура;
- Зголемување на улогата на граѓанските организации во партиципација и
мониторинг на локалното управување и партиципација на граѓанските
организации во донесување одлуки;
- Иницирање и Финансирање на граѓански акции во заедницата;
- Прекугранична соработка;
- Зголемување на знаењата на локалните координатори;
- Зголемување на знаењата во областа на организациски менаџмент и
институционален развој;
- Подобрување на организираноста и функционалноста на граѓанскиот
сектор на локалено и национално ниво;
- Привлекување на странски капитал и инвестиции со цел одржлив развој
на локалната заедница.
Здружението работи врз основа на план и програма за работа.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Лица со пречки во развојот
 Заедници
 Социјални случаи
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Социјални услуги
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Информирање
 Услуги
 Помош на социјално загрозени лица
Локално и регионално, како и меѓугранична соработка.

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

6.24. Здружение на пчелари МАТИЦА - Струга
Здружение/невладина организација

Датум и место на основање

2012 година, с. Корошишта, Струга

Адреса

С. Корошишта, Струга

Телефон

070 630 895

Email

nderim_sh_25@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Шефит Шемшедини

Телефон

070 630 895

Email

nderim_sh_25@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

32

Кратко резиме на организацијата

Здружението има за цел да се соедини да ги бара и да ги заштити правата
на членовите и консуматорите. Ние со ова здружение сакаме да напредува
пчеларството, да ги заштитиме нашите пчели од секое загрозување и да
имаме што повеќе пчели кои се многу важни за човекот кои ни го даваат
поважниот продукт како што е медот и другите негови варианти многу
важни за човечкото здравје. Ние со нашето здружение правиме многу
активности со цел сите што се бават со пчеларство да ги знаат сите методи,
да ги чуваат и множат пчелите и истите да се дистрибуираат и таму каде
што нема. Со цел за поновите сознанија сме биле и во интернационалните
конгреси и семинари да ги пратиме новостите и новите техники во
пчеларството.
 Земјоделци

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:



Земјоделство

 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално и регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

6.25. Здружение Креативен центар
РУРБАНКУЛТ-Струга
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

31.07.2011г. Струга

Адреса

Ул.Јабланица бр.20 Струга

Телефон

070 362 493

Email

rurbankult@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Зора Кленкоска

Телефон

070 362 493

Email

rurbankult@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15

Членови (опис и број на членови)

15

Кратко резиме на организацијата

КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР – РУРБАНКУЛТ е здружение што работи на
развојот на руралните и урбаните заедници преку активности кои на
интегрален начин го подобруваат квалитетот на живеење на локалното
население. КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР – РУРБАНКУЛТ е здружение
формирано во 2011 година заради развивање и афирмација на културното,
економското и социјалното наследство на Струшкиот регион и развој на
демократијата на локално ниво и во регионот на Југозападна Македонија.
Целите на Здружението се однесуваат на унапредување на квалитетот на
живеење на руралните и урбаните заедници преку: промоција на
занаетчиството, промоција на претприемаштвото и малото стопанство
базирано на производство на традиционални производи,промоција на
туризмот, јакнење на довербата меѓу граѓаните, градење на партнерства,
вмрежување со други локални и меѓународни организации и градење на
демократска култура и социјална кохезија, како и за потикнување
соработка на локално и регионално ниво.
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Инфраструктура
 Социјални услуги
 Земјоделство

Целна група

Сектори на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Заштита на нематеријално културно наследство
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално,регионално

6.26. Планинарско еколошко друштво Закамен
Струга
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

12.07.2013

Адреса

ул. Цветан Димов бр.41 Струга

Телефон

078 478 065

Email

pedzakamen@gmail.com

Веб-страница

https://www.facebook.com/ZakamenPED/

Претседател/ Управител

Андреј Бандовски

Телефон

078 478 065

Email

andrej.bandovski@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

20

Кратко резиме на организацијата

Планинарско еколошко друштво „Закамен“ од Струга преку организирање
разни планинарски тури и други планинарски и еколошки активности има
за цел да го поттикне ентузијазмот кај младите за нивно запознавање и
доближување до природните богатства со кои изобилува нашата земја,
нивно зачувување, промовирање на екологијата како наука, заштита и
унапредување на животната средина и природата и промовирање на
принципот на одржлив развој. Формирано примарно со таква мисија,
нашето здружение било дел од повеќе активности како планинарски
маршеви, работилници за алтернативен туризам и екологи, кампови за
млади и др...

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Млади
 Планинари, Еколози
 Образование
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Информирање
Регионално

6.27. Здружение за развој на меѓуетнички
диалог „Етнитети„ Струга
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

07.12.2016, Струга

Адреса

Ул. Крсте Мисирков бр. 2а – Струга

Телефон

077 583 270

Email

etniteti@gmail.com

Веб-страница

http://facebook.com/etniteti

Претседател/ Управител

Азем Баута

Телефон

077 583 270

Email

azembautta@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

Мисијата на организацијата е развој и промоција на меѓуетничкиот дијалог.

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности
Партнери во спроведување на проектот:











Граѓански организации
Млади
Жени
Етнички заедници
Образование
Човекови права
Родова еднаквост
Обуки и работилници
Застапување и лобирање

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Локално

6.28. Еколошко друштво СТОГОВО
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

/

Адреса

Село Броштица Центар Жупа

Телефон

/

Email

ekolosko.drustvostogovo.@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Деар Лимановски

Телефон

070 325 319

Email

limanovskidear63@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Членови (опис и број на членови)

14

Кратко резиме на организацијата

Заштита на животната средина
Подигање на еколошката свест.
Едукација на населението за влијанието на човекот врз животната средина.
 Граѓански организации
 Млади
 Жени
 Образование
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Информирање
Локално

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

6.29. Здружение за екологија ЕКОМЕНЛОГ
Охрид
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

20.05.2015 год., Охрид

Адреса

АСНОМ бр. 3-1/3, Охрид

Телефон

071 390 534

Email

info@ekomenlog.mk

Веб-страница

www.ekomenlog.mk

Претседател/ Управител

Константин Здравески

Телефон

071 390 534

Email

konstantin@ekomenlog.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

20

Кратко резиме на организацијата

Мисијата на здружението е иницирање на заложба и јавна свест за борба за
заштита на животната средина од природни и антропогени полутанти,
преку индивидуална и колективна промена на човечката свест и
информирање на граѓаните преку континуирано следење и менаџмент на
проблеми во доменот на животната средина. Веруваме дека секоја единка
има право на здрава и чиста животна средина, а крајна цел на здружението
е токму тоа – овозможување на здрава и чиста животна средина за нас и
нашите поколенија.
Визијата на ЕКОМЕНЛОГ е да креира заедница и општество кои ќе бидат
одговорни и свесни за животната средина. За исполнувањето на визијата
здружението ги сосредоточува своите активности кон конверзациони
активности, мониторинг на екосистеми, зголемување на јавната свест и
знаење за екосистемите, биодиверзитетот и екосистемски услуги.
Основни цели и задачи на Здружението се:
•
Заштита и унапредување на животната средина и природата.
•
Ширење на еколошко знаење и продлабочување на еколошката
едукација.
•
Достигнување на одржлив развој.
•
Следење на проблеми од областа на животната средина.
•
Менаџирање на проблеми од областа на животната средина.
•
Промовирање на екологијата како област и научна дисциплина.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство

Целна група
Сектори на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Шумарство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
Локално, национално и меѓународно.

6.30. Здружение за заштита и негување на
културните вредности на селото Џепиште
„Калуѓерица“
Здружение/НВО

Датум и место на основање

13.10.2014

Адреса

Село Џепиште, Дебар

Телефон

071 219 923

Email

kalugerica.dzepiste@hotmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Џеват Мерсовски

Телефон

071 219 923

Email

kalugerica.dzepiste@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

2

Членови (опис и број на членови)

Иницијативен одбор: 5
Совет на здружение: 10, поголем број од членството е со високо
образование
/

Кратко резиме на организацијата
Целна група



/

Сектори на дејствување



/



/

Типови на активности
Ниво на дејствување
Партнери во спроведување на проектот:

/

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

7. АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

7.1. Агро Тиквешија 2002
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2002 Кавадарци

Адреса

Бул. Македонија 32а

Телефон

/

Email

/

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Љупчо Аризанов

Телефон

072 276 937

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

/

Членови (опис и број на членови)

1300

Кратко резиме на организацијата

Заштита на земјоделци

Целна група

 Земјоделци
 Граѓански организации
 Јакнење на граѓанското општество
 Земјоделство
 Шумарство
 Заштита на животна средина
 Застапување и лобирање
Локално и национално

Сектори на дејствување

Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање

Партнери во спроведување на проектот:

7.2. Здружение за безбедност на вода и
планина МАКЕДОНСКИ СПАСИТЕЛ Велес
Здружение на граѓани
07.11.2010, Велес

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

Кузман Јосифовски Питу 34, Велес

Телефон

078 407 221

Email

contact@rescuer.mk

Веб-страница

www.rescuer.mk

Претседател/ Управител

Ангел Пановски

Телефон

078 407 221

Email

apanovski@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

Заклучно со месец јули 2017, зачленети се вкупно 25 лица со просечна
возраст од 26 години, најголемиот дел од нив, односно 90% се машки.
Станува збор за млади лица, полни со ентузијазам и позитивна енергија.
Воедно, сите досегашни членови се здобиени со лиценци за безбедност на
вода или планина, а дел од нив и со лиценца за инструктори за безбедност
на вода, планина и прва помош издадени од страна на Црвениот Крст.
ВИЗИЈА
Создавање на организација со професионални тимови кои ќе се грижат за
чистотата и безбедноста на водените и планинските предели кои се наоѓаат
во рамките на Општина Велес. Посебно езерото Младост заедно со
останатите врвови, ридови и пештери ги гледаме како места во кои можеме
да го дадеме нашиот придонес за развој на алтернативниот туризам и каде
наша основна цел би била сигурен и безбеден престој на посетителите
проследен со масовна едукација за превентива од евентуалните ризици и
опасности при самата посета.

Кратко резиме на организацијата

МИСИЈА
МАКЕДОНСКИ СПАСИТЕЛ обезбедува чисти и безбедни плажи и
планински предели во Општина Велес, ги едуцира граѓаните како да бидат
подготвени да преземат превентивни мерки при посета на отворени води и
планини, ги промовира природните убавини на Општина Велес и ги
приближува до граѓаните, го развива алтернативниот туризам во Велес.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ
Преземање на сет активности од кои најголемa добивка ќе имаат сите
посетители на локациите на нашето дејствување и бенефити поврзани со
безбеден, сигурен и квалитетен престој на алтернативните туристички
локации во Општина Велес
 Млади
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Услуги
локално, национално, регионално, меѓународно

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

7.3. Здружение за негување кулинарски
традиции “Вредни росомански раце” - Росоман
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

19.04.2012

Адреса

Ул. Гоце Делчев бр. 53

Телефон

070 947 752

Email

rosvredrace@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Весна Јаневска

Телефон

070 947 752

Email

Riste.janevski@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

12

Кратко резиме на организацијата

Подобрување на афирмирање на традиционалните кулинарски производи
како здрава храна
Прославување на обичаите на општините од регионот Тиквеш во културата
на автентични пијалоци и храна
Публикација на рецептите за приготвување на традиционални и автентични
кулинарски производи
Експонатно презентирање на традиционалните производи на јавни настани,
организирање на учество на саемско преставување на традиционалните
пијалоци и храна
 Земјоделци

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Услуги
Локално и регионално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

7.4. Здружение за човекови права и
демократија 46664 Велес
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

2004 година во Велес

Адреса

Ул.Благој Ѓорев бр.67/11 Велес

Телефон

077 977 157

Email

bojanmkd@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Весна Николовска Неделкова

Телефон

075 208 432

Email

vesna_nik@hotmail.com67/11

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10

Членови (опис и број на членови)

20

Кратко резиме на организацијата

/

Целна група

/

Сектори на дејствување

/

Типови на активности

/
локално, национално, регионално

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

7.5. Здружение на граѓани ЕКОВИТА
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

20.02.2003, Неготино

Адреса

4 Јули 67 Неготино

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

043 362 643

Email

ekovita@hotmail.com

Веб-страница
Претседател/ Управител

www.ekovita.mk
www.ekovita.blogspot.com
www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916
Сашко Тодоров

Телефон

070 684 036

Email

ekovita@hotmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10

Членови (опис и број на членови)

Ековита има 50 членови, од кои, два магистри, два биолошки инженери,
агрономи, технолози, студенти на земјоделскиот факултет, лозари, сточари,
одгледувачи на печурки и др.
Ековита работи на врската помеѓу еколошкото производство и одржливото
искористување и заштита на животната средина.
Ековита има цел да биде едукативен центар за развој на нови технологии во
земјоделието.
 Граѓански организации
 Земјоделци
 Млади
 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
регионално

Кратко резиме на организацијата

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

7.6. Здружение на лозари, овоштари и
градинари Градинар с. Сирково, Росоман
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

14.03.2006

Адреса

с. Сирково

Телефон

071 833 575

Email

/

Партнери во спроведување на проектот:

070 684 036

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Сашо Здравков

Телефон

071 833 575

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

8

Кратко резиме на организацијата

Заштита на лозари, овоштари градинари и меѓусобна соработка и подршка.


Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Земјоделци

 Земјоделство
 Заштита на животна средина
 Услуги
Локално и регионално

7.7. Здружение на производители на органска
храна “Биовита” Кавадарци
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

20. 09. 2007

Адреса

Ул. Методија Џунов – Џикот бр.65 Кавдарци

Телефон

078 237 139

Email

Koleva.cvetnaka@gmail.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Цветанка Колева

Телефон

078 237 139

Email

Koleva.cvetnaka@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

20

Кратко резиме на организацијата

Органско производство на храна и подигнување на свеста на населението.
Заживување на биодивирзитетот.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Мали и средни претпријатија
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Занаетчии
 Угостители
 Лица со пречки во развојот
 Етнички заедници
 Образование
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Услуги
Локално, регионално, национално и меѓународно.

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

7.8. Слоуфуд “Тиквеш’’ Кавадарци
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

Кавадарци

Адреса

Ул. Киро Крстев бр.31 / ул. Ленинова бр.20

Телефон

071 245 218

Email

maja_s_2003@yahoo.com

Веб-страница

www.SF.Tikvesh.com

Претседател/ Управител

Маја Митрева

Телефон

071 245 218

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

40

Кратко резиме на организацијата

Здр. за заштита и промоција и едукација на традиционални производи од
регионот.
Мотивација на младите производители, зачувување на старите сорти и
традицијата.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Земјоделци
 Млади
 Жени
 Угостители
 Образование
 Земјоделство
 Туризам
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
Национално, локално и меѓународно

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

7.9. ЗЗ Прва Лозарска Кооператива
Земјоделска Задруга со ограничена одговорност

Датум и место на основање

10.10.2005г

Адреса

Питу Гули бр 6 Неготино

Телефон

075 457 305

Email

contact@plk.com.mk

Веб-страница

www.plk.com.mk

Претседател/ Управител

Дејан Петровски

Телефон

075 457 305

Email

contact@plk.com.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

3

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Членови (опис и број на членови)

14

Кратко резиме на организацијата

Визија: Поттикнување на свеста на земјоделците за здружување во задруги
каде ќе му бидат по олеснети работите преку задругите и каде ќе имаат
поголем бенефит.
Мисија: Задругата има за цел да го потикне економскиот интерес на
членовите со тоа што самата или преку други ќе:
1. Набавува производи од земјоделски производина нејзините членовите
2. Врши трговија со земјоделски производи и производите на нејзините
членови од оној степен до кој задругата смета дека е прифатлив
3. Го поддржува техничкиот и економскиот развој на земјоделството
4. Го подржува земјоделското здружено движење.
 Земјоделци

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:



Земјоделство

 Застапување и лобирање
Локално

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

8. АКТИВНИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВО СКОПСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целосен назив
Правен статус

8.1. Здружение на уметници
ракотворци„АРТИ КРАФТ„Скопје/ Македонија
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

19.01.2013, Скопје

Адреса

Ул:Пролет 14/1/3 општина Центар/ Скопје

Телефон

02 5111 990; 070 748 622

Email

Artycraft.m@gmail.com

Веб-страница

www.artikraft.mk

Претседател/ Управител

Митровска Гордана Беба

Телефон

070 748 622

Email

etnoshopbeba@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

4

Членови (опис и број на членови)

1.Собрание вкупен број 60
2.Управен одбор вкупно 7
3.Надзорен Одбор вкупно 3
4.Програмски Совет вкупно 3
5.Претседател вкупно 1
6.Активни волонтери вкупно5
7.хонорарно ангажирани лица по проекти 4
Потребата од создавање на организиран систем за зачувување,негување и
промовирање на традиционални вредности и занаети кои изумираат во
нашата држава,а и пошироко на Балканот е повеќе од евидентен.
Потенцијалите
мултитничноста,рaзличностите и уникатноста кои
претставуваат темел на секое општество се запоставени и ги поткопуваат
основните вредности на секое општество.
Во таа насока една група ентузијасти се здружија со цел создавање на
организиран
систем
за
промовирање
и
искористување
на
традиционалните,културни и обичајни вредности преку сплотување на
националностите кои творат и живеат на балканските простри.
Во тој контекст,кон крајот на 2012 година,24 лица-занаетчии-уметници од
повеќе Општини од Република Македонија имајќи го своето повеќе
годишно работно искуство,а без одредена форма на здружено делување во
областа на занаетчиството се договорија да формираат здружение со кое
формално-правно ќе делуваат во насока на поставените цели.
Од тука на 19.01.2013 год.се основа и регистрира здружение на граѓаниЗдружение на уметници ракотворци „АРТИ КРАФТ„-Скопје,во кое
членуваат занаетчии од различни профили.
МИСИЈА НА ЗДРУЖЕНИЕТО
Зачувување,презентирање и афирмирање на Македонското културно
наследство со Македонски ракотворби и сувенири.

Кратко резиме на организацијата

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

ЦЕЛИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
1.обединување-поврзување
на
локално,регионално,национално
и
меѓународен план на едно место на уметници ракотворци.
2.едукација од областа на изработка на рачни ракотворби и сувенири со
национални обележја,
3.обука за изработка на рачни предмети и сувенири,
4.активно учество на сите културни манифестации во земја и светот,
5.учество на меѓународни и интернационални саеми за ракотворби.
ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ:
1.Обуки за изработка на рачни ракотворби и сувенири,
2.Поддршка на политиката за промоција на уметници ракотворци,со цел
постигнување на ефикасен стратешки развој на ракотворците,
3.финансирање на уметници ракотворци,
4.воспоставување на национална мрежа на уметници ракотворци.
 Занаетчии

Сектори на дејствување



Претприемништво

Типови на активности



Обуки и работилници

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

локално, национално, регионално, меѓународно

8.2. Здружение на граѓани со коагулопатии
Хемо - Вил Илинден
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

19.06.2016 год. Илинден

Адреса

Ул. 23 бр. 36 Илинден

Телефон

078 494 986 , 071 796 247

Email

hemowill13@gmail.com

Веб-страница

www.hemo-will.weebly.com

Претседател/ Управител

Ирена Ѓурчиновска

Телефон

078 494 986

Email

irenakosevska@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата
Членови (опис и број на членови)
Партнери во спроведување на проектот:

9 основачи

58 членови

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Кратко резиме на организацијата

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Здружение на граѓани со коагулопатии Хемо - Вил е невладина
организација која се грижи за лицата со коагулопатии (проблеми на
продолжено крвавење), со единствено мото „ И капката е надеж’’.
Основни цели и задачи на Здружението се:
-Грижа за подобрување на здравствената состојба на лицата со
коагулопатии;
-Информирање за новите начини и практични достигнувања во третманот
на лицата со коагулопатии;
-Лобирање пред надлежни институции за обезбедување на адекватна
дијагностика, третман и грижа за лицата со коагулопатии;
-Соработка со здравствени институции за подобрување на дијагностика и
третман на лицата со коагулопатии и подигнување на здравствена свест за
лицаата со коагулопатии и нивните семејства;
-Подигнување на јавната свест за проблемите на продолжено крвавење;
-Соработка со други здруженија, фондации и организации;
-Едукација на лицата со коагулопатии и нивните семејства;
-Изработка на водичи за третман на лицата со коагулопатии,
-Изработка на проекти;
-Реализација на други заеднички интереси што не се предвидени со овој
статут, а ќе бидат утврдени со посебен план или програма на здружението.
 лица со коагулопати
 Здравство
 Човекови права
 Социјални услуги
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Национално, меѓународно

8.3. Ромски едукативен центар ,,Амбрела,,
Шуто Оризари
Здружение на граѓани

Датум и место на основање

20.01.2017

Адреса

Ѓорѓи Пенков бр.11-а

Телефон

078 284 454

Email

ambrelaoffice@gmai.com / sikovska@yahoo.com

Веб-страница

/

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Љатифе Шиковска

Телефон

078 264 454

Email

sikovska@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10

Членови (опис и број на членови)

Вкупно 20 од кои во моментот 10 активно работат на проект, останатите се
волонтери. Членовите се од различни националности (Роми, Македонци,
Албанци, Торбеши и др.) Повеќето од нив се со Високо образование.
Мисија
Амбрела е центар за развој и интеграција во заедницата кој функционира
како мултикултурна, непрофитна, заедница организација, посветена на
помагање на ромските заедници во Македонија на локално ниво
(ориентирани кон акција), на национално и на меѓународно ниво (креирање
политики) со приоритет На човековите права и родовата еднаквост.
Препознавајќи ги бариерите што младите, жените и старите лица се
соочуваат во нивните напори за самозајакнување, Амбрела има за цел да
им овозможи да учествуваат поцелосно во македонското општество и да им
помогнат во стекнувањето на самосвест и вештини потребни за
постигнување на самоодобрување и, каде што е можно, поддршка Нивната
десегрегација, социјална еднаквост и учество.
 Млади
 Жени
 Етнички заедници
 Образование
 Здравство
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
 Мониторинг на владини институции
 Услуги
Локално, национално и меѓународно ниво

Кратко резиме на организацијата

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

8.4. Македонски развоен центар за граѓански
организации - МРЦГО
Невладина организација

Датум и место на основање

21.10.2010

Адреса

Сава Ковачевиќ 47ѓ,локал 12, Скопје

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Телефон

071 257 783

Email

contact.mdcco@gmail.com

Веб-страница

www.mrcgo.org.mk

Претседател/ Управител

Стефанија Бојаџиева Марковска

Телефон

071 257 783

Email

contact.mdcco@gmail.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

/

Кратко резиме на организацијата

МРЦГО е невладина, неполитичка и непрофитна организација, основана во
2008 година и правно регистрирана во декември 2010 година. Основна
дејност на здружението е унапредување и заштита на животната средина,
унапредување на образованието, културата и меѓуетничката толеранција,
поддршка на воспитно-образовниот кадар во училиштата за нивен
професионален развој и соработка со локалната заедница со цел
поттикнување на свеста за важноста на квалитетната настава, преку
организација на трибини и средби со граѓаните, организација на семинари,
предавања, тренинзи и обуки кои ќе ги зголемат вештините, капацитетите и
организационите искуства кај луѓето од различна возраст и социоекономски статус.
МИСИЈА:Нашата главна мисија е подобрување на ефикасноста и
професионалноста на организациите и лидерите во областа на образование,
култура, зашштита на животна средина и хуманитарна работа. МРЦГО
препознава општествено одговорна средина, активно поддржува
образование и развива програми со тоа создавајќи предуслови за современи
и демократски општества во ЕУ. Нашата цел е да се поддржат
општествените организации кои работат во областа на заштита на човекови
права, демократски развој, еконосми развој и заштита на животна средина
преку обезбедување обуки и образовни услуги за нашите партнери,
соработници и крајни корисници што би ги обезбедиле со потребните
вештини за корист на нивните организации, нивниот приватен живот и
општеството воопшто.
ВИЗИЈА: МРЦГО сака да придонесе за равој на општеството кое има
развиено механизми кои би му овозможиле на секој поединес со сите
негови разлики да има можност да ги развие своите потенцијали и да ги
стави во функција на општата добробит во согласност со демократските
вредности. Нашата визија е за невладините организации да станата
активни, продуктивни и почитувани партнери во развојот на националните
и
интернационалните
проекти
во
полето
на
образование,
претприемништво, култура, животна средина и хуманитарна работа.
МРЦГО е центар за креирање иновативни идеи, место акде што младите
лица ги градат своите лични потенцијализ а целите на реализација на идени
како резултат на промоција на квалитетен живот.
АКТИВНОСТИ:
МРЦГО работеше на едукативни обуки за поддршка на млади невработени
лица, со приоритет на жени и млади лица. Реализираше бројни семинари и
обуки, не само во рамките на цивилното општество во Македонија туку и

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група

Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

во Босна и Херцегови, Хрватска, Србија и Албанија. Како организација
беше регионален координатор за проектот „Ронја Едуцатион Центер” што
претставуваше регионален проект за 5 земји од Западен Балкан.
МРЦГО исто така учествуваше во проектот насловен „И Лове Еуропе 2 анд
3” што е проект координиран од Партилле Цоммун од Шведска и насочен
кон здружување на млади лица од различни земји во Европа и размена на
идеи, искуства и планирање на идни активности.
МРЦГО исто така учествуваше во многу проекти за Иновации и
Претприемништво: “Развивање на претприемачки вештини кај наставници
од приватни странски училишта по англиски јазик” “Млади претприемачи”
“Старт Уп бизниси - од Идеја до реализација” со цел поттикнување на
претприемнички дух и запознавање со значењето на претприемништвото.
Најновиот проект, е проектот ЕПЕСИ, Претприемничка Платформа за
Економска и Социјална инклузија за невработените жени од малцинските
групи. Овој проект е финансиран од Европската Унија и во него се
вклучени 4 партнер органиции: Дром-Куманово, Мултикултура-Тетово и
МРЦГО Скопје и Штип.
 Граѓански организации
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Образование
 Јакнење на граѓанското општество
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Заштита на животна средина
 Претприемништво
 Обуки и работилници
 Спроведување на истражувања и анализи
 Услуги
локално, национално, регионално, меѓународно

8.5. Фолклорно здружение “Кочо Рацин”Општина Петровец
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

09.06.2011, општина Петровец

Адреса

Ул: 2 бр 20 , општина Петровец

Телефон

078 275 542

Email

kracinpetrovec@yahoo.com

Веб-страница

/

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Љупчо Савевски

Телефон

078 275 542

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5 волонтери и 2ца основачи

Членови (опис и број на членови)

110 членови (различна возраст, членовите се од различни националности,
студенти, ученици и пензионери)

Кратко резиме на организацијата

Задржување на традиционалниот македонски фолклор и обука на млади
кадри со цел зачувување на мекдонското културно и духовно творештво.

Целна група

Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

-Чување и одржување македонска материјална култура и орнаментика,
-Чување и изработка на наордни носии
-Зачувување на народна литература и негување на македонско народно
творештво
-Одржување на концерти и годишни фестивали за народни песни и ора,
-Соработка со национални и меѓународни организации кои го негуваат
традиционалното творешво,
 Образовни институции
 Млади
 Жени
 Стари лица
 Образование
 Фолклор и култура
 Застапување и лобирање
 Информирање
 културна наобразба, организирање на културни манифестации
Локално, национално, регионално, меѓународно

8.6. Здружение Солидарни пензионери –
Илинден –Општина Илинден
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

15.12.2010, општина Илинден

Адреса

Улица 13 ББ, населба Илинден, Скопје

Телефон

078 447 018

Email

contact@szpm.org.mk

Веб-страница

www.szpm.org.mk

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Васе Ѓорѓиевски

Телефон

078 447 018

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5 лица, оснивачи на здружението

Членови (опис и број на членови)

околу 2 250 пензионери од Илинден

Кратко резиме на организацијата

Целта на здружувањето е заштита и остварување на правата од пензиско –
инвалидското осигурување, здравствена заштита, како и задоволување на
социјалните, културните, спортските и другите потреби на членовите.
Здружението е самостојно во организирањето и дејствувањето на своите
цели, а работи според својот Статут и други општи акти.
Здужението има четири ограноци и тоа: Илинден, Кадино, Марино и
Миладиновци во кои функционираат Клубови на пензионери, каде
членовите читаат весници, играат шах, се дружат, се забавуваат и се
подготвуваат за Ревиите на песна, мусика и игри и Спортските
пензионерски натпревари.
Основните цели и задачи на здружението:

Целна група
Сектори на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Заштита на стекнатите права од пензиско инвалидското осигурување и
редовна исплата на пензиите заедно со СЗПМ, со што ќе се обезбеди
материјална сигурност на пензионерите и квалитетен живот. Исто така, и
во оваа година Здружение СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ – Илинден ќе се
залага за редовно усогласување на пензиите согласно законските
регулативи и зголемување на трошоците за живот.
Усогласување на актите на здружението во случај да биде донесен новиот
Закон за пензионерско организирање во Р. Македонија.
Отворање на нови Клубови на пензионери, таму каде има услови за тоа.
Преземање активности за изготвување на социјална карта на членовите на
здружението. Збогатено и навремено оформување на членството во
ограноците, за сите случувања во Здружение СОЛИДАРНИ ПЕНЗИОНЕРИ
– Илинден, за активностите на СЗПМ и обратно.
Промовирање на посодржајна соработка со Локалната самоуправа за
обезбедување подостоинствен живот на пензионерите и сите стари лица во
Општината Илинден во рамките на потпишаниот Меморандум за
соработка.
Изградба на Старски пензионерски дом во општината заедно со локалната
самоуправа.
Транспарентност и отчетност во работата на сите нивоа и во сите
активности.
Собранието најмалку два пати годишно ќе расправа по извештаи на
Извршниот Одбор, со цел да има увид во целокупната работа.
Водење грижа за болните и пензионерите со најниски примања.
Учество на Ревиите на песна музика и игри на сите нивоа.
Учество на спортските пензионерски натпревари на сите нивоа.
Организирање екскурзии
Соработка со други здруженија
Организирање на предавања на теми кои ги интересира членството.
 Стари лица




Здравство
Родова еднаквост
Социјални услуги

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

 Застапување и лобирање
 Информирање
 Услуги
Локално, национално, регионално

8.7. Здружение на пензионери –Општина Гази
Баба
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

12.12.1972, општина Гази Баба

Адреса

ул.Јани Лукроски бр. 3 во Скопје.

Телефон

070 330 233; 02 31 73 419

Email

contact@szpm.org.mk

Веб-страница

www.szpm.org.mk/gazi_baba

Претседател/ Управител

Ѓорѓи Андонов

Телефон

070 330 233

Email

/

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

Извршен Одбор 14 членови, активно работи и активот на пензионерки,
КУД „Пензионер“

Членови (опис и број на членови)

над 11.000 пензионери

Кратко резиме на организацијата

Целта на здружувањето е заштита и остварување на правата од пензиско –
инвалидското осигурување, здравствена заштита, како и задоволување на
социјалните, културните, спортските и другите потреби на членовите.
Здружението е самостојно во организирањето и дејствувањето на своите
цели, а работи според својот Статут и други општи акти.
Здружението е составено од членови на старосни и семејни пензионери, од
подрачјето на 4 (четири) општини: Гази баба, Петровец, Илинден и
Арачиново, како и сопружници на пензионери кои не се пензионери, а се
членови на здружението. Здружението на пензионери на општина Гази
баба служи за пример на другите здруженија според своите активности на
сите полиња на делување. Сите тие активности се одвиваат во 14
(четиринаесет) ограноци, како и во клубовите на ограноците кои ги имаме
скоро во сите ограноци.
Во здружението на пензионери на општина Гази баба активно работи и
активот на пензионерки, КУД „Пензионер“, хорот и др.

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Здружението има свои тела, органи и комисии согласно Статутот на
здружението. Собранието брои 33 членови, а Извршен Одбор 14 членови.
Во Здружението постојат следните комисии и тела: комисија са надзор,
комисија за Статут, како и други комиси кои се ангажираат во разни
области од интерес на пензионерите членови на здружението. Здружението
активно учествува на сите културни и спортски манифестации на
регионално и државно ниво, каде постигнува забележителни резултати.
Информирањето на членството е на висина, а масовноста исто така.
 Стари лица
 Здравство
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Застапување и лобирање
 Информирање
 Услуги
Локално, национално, регионално

8.8. Здружение за заштита на животната
средина „ЕКОДОНИА“
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

15.08.2016 Општина Студеничани

Адреса

Ул.2 бр. 24 С. Морани

Телефон

071 578 027

Email

ecodonia@gmail.com

Веб-страница

Во изработка

Претседател/ Управител

Бурханедин Нухиу

Телефон

071 578 027

Email

Burhanedin.nuhiju@live.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

30

Кратко резиме на организацијата

Здружение за заштита на животната средина „ЕКОДОНИА“ е невладина и
непрофитна организација која е насочена кон остварување на поширок
заеднички интерес: остварување, заштита и усогласување на своите

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
интереси и уверувања, како и вршење на дејности и активности со цел да
го промовира концептот за заштита на животната средина на локално и
национално ниво.
Цели на Здружението за заштита на животната средина „ЕКОДОНИА“, се:
Изготвување и спроведување на проекти, програми, планови и активности
за заштита на животната средина; вршење на дејности од јавен интерес за
заштита на животната средина; зајакнување на соработката помеѓу сите
општествени чинители на локално, национално и меѓународно ниво за
промовирање на вредностите на животната средина; промовирање на
иницијативи за иновативни модели за справување со отпад во
Р.Македонија; пристап до информации од областа на животната средина;
подигање на јавната свест за животната средина и климатските промени;

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

АКТИВНОСТИ:
-Креирање на веб страна на здружението на граѓани;
-Комуникација со други НВОи заинтересирани за имплементација на
процесот заштита на животната средина во нивните општини;
-Подготовка на електронски информативен билтен;
-Подготовка на план за прибирање на финансиски средства;
-Подготовка на медиа план;
-Техничка помош во подготовка на предлог проекти;
 Граѓански организации
 Млади
 Активисти за заштита на животна средина
 Заштита на животна средина
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Информирање
Локално , национално

8.9. Боречки клуб “Студеничани”- Општина
Студеничани
Граѓанско здружение

Датум и место на основање

30.01.2014, општина Студеничани

Адреса

Ул.1.бр. 177 Студеничани

Телефон

078 380 481

Email

kmstudenican@live.com

Веб-страница

Facebook- kmstudenican

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Претседател/ Управител

Асип Куртиши

Телефон

070 333 511

Email

kmstudenican@live.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

15+8 основачи

Членови (опис и број на членови)

40 членови (борачи и други спортисти)

Кратко резиме на организацијата

Здружението БК Студеничани, од областа на борењето е формирано за
остварување на заеднички јавен интерес во организирање боречки
активности и бавање со борење.

Целна група
Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Целите на здружението се:
-развивање и усовршување на систем на натпревари и клубски екипи
-Поттикнување, омасовување и развој на борење и боречки вештини на
територијата на Општина Студеничани,
-Стручно усовршување на членството,
-Води грижа за одржување при користење на објектите за борење,
-Стимулира развој на акциии боречки активности во рамките на клубот,
-Поддршка на други спортски активности во рамките на општината и
вмрежување.
 Образовни институции
 Млади
 Студенти, спортисти
 Образование
 Спортски активности
 Обуки и работилници
 Информирање
Локално и национално

8.10. Здружение за развој и унапредување на
пчеларството ЦВЕТЕН НЕКТАР Петровец
Останати општествени организации,фондации и здружение на граѓани

Датум и место на основање

11.08.2017, Скопје

Адреса

Ул.20 број 11 Петровец

Телефон

070 303 406; 070 267 417

Email

cvetennektar@yahoo.com

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Јакимовски Горан

Телефон

070 267 417

Email

gjakimovski15 @yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

6

Членови (опис и број на членови)

6

Кратко резиме на организацијата

-да организира (самостојно или во соработка со домашни и странски
организации и здруженија) собири, семинари и др.облици на стручно
советување за развој и унапредување на пчеларството во Македонија
-да остварува соработка со стручни здруженија и др.организации во земјата
и во странство кои се бават со подобрување на социјалниот и економскиот
статус на земјоделците - пчелари во Македонија
-да се залага за унапредување на менаџерските и производните
способности на пчеларите преку различни обуки со цел зголемување на
нивните вештини и техники
-да промовира транспарентност,разнообрзаие и соработка со различни
членови на останати пчеларски организации и здруженија
-да изработува пропагандени материјали преку кои ќе ја информира и
едуцира јавноста за целите на здружението,за правата и обврските на
членовите како и за начинот на зачленувањето
-да организира собири за членовите и други граѓани подржувачи на целите
на ова здружение на кои ќе се презентираат промотивни материјали и
производи
 Земјоделци

Целна група



Сектори на дејствување
Типови на активности
Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус

Земјоделство

/
/

8.11. Хуманитарно здружение на граѓани и
лица со хендикеп “Илинден” Скопје
Граѓанско здружение со хуманитарна дејност

Датум и место на основање

01.11.2011, Скопје- Илинден

Адреса

Ул.9. ББ , Илинден

Телефон

078 340 302

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Email

humani_ilinden@yahoo.com

Веб-страница

/

Претседател/ Управител

Христина Јосимовска

Телефон

078 340 302

Email

humani_ilinden@yahoo.com

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

10 волонтери
9 Основачи, 1 претседател

Членови (опис и број на членови)

62 членови (Илинден, Петровец Гази Баба, Скопје)

Кратко резиме на организацијата

Хуманитарното здружение “Илинден” се стреми кон зајакнување на
сопствените капацитети преку квантитативно и квалитативно зголемување
на целта и целната група. Здружението е насочено кон подобрување на
социјалната вклученост на лицата со хендикеп преку промовирање на
волонтереска работа кај младата популација и развивање на свест и чувство
на хуманост, одговорност и самодоверба.
Цели:
-да дава помош на лица со хендикеп
-предлага мерки до надлежни институции преку лобирање и застапување
-помага во набавка на ортопедски помагала и лекови,
-организира рехбилитација и одмор на лицата со хендикеп,
-организирање на советувања и семинари,
 Граѓански организации
 Лица со пречки во развојот
 Здравство
 Човекови права
 Родова еднаквост
 Социјални услуги
 Обуки и работилници
 Застапување и лобирање
 Спроведување на истражувања и анализи
 Информирање
Национално , меѓународно

Целна група
Сектори на дејствување

Типови на активности

Ниво на дејствување

Целосен назив
Правен статус
Датум и место на основање

Партнери во спроведување на проектот:

8.12. Здружение на граѓани ЗИП ИНСТИТУТ за
политики и добро владение Скопје
Граѓанска Организација
04.01.2012, Скопје

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија
Адреса

Ул. Булевар Партизански Одреди Бр.106\1-3 Скопје - Карпош

Телефон

070 222 811

Email

info@zipinstitute.mk

Веб-страница

www.zipinstitute.mk

Претседател/ Управител

Агим Селами

Телефон

070 222 811

Email

Agim.selami@zipinstitute.mk

Број на лица кои активно работат
во/за организацијата

5

Членови (опис и број на членови)

8

Кратко резиме на организацијата

Целна група

3ИП Институт е независна, невладина организација која што се стреми кон
подобрување на демократските процеси, владеењето на правото и
развитокот на граѓанското општество во Република Македонија, преку
наоѓање конкретни решенија на главните општествени, социјални и
системски проблеми. Клучна одлика на работата на ЗИП Институт се
деталните и сеопфатни анализи, иницијативи и акции на локално,
национално и регионално ниво, и поврзувањето на процесите на
истражување и анализа со конкретни решенија и креирање на политики.
Преку соработка со засегнати страни, државни, невладини и регионални
институции, ЗИП Институт има мисија да ги зајакне демократските
процеси во Република Македонија, да ги идентификува општествено
девијантните појави и да сугерира решенија за нив, да ги набљудува
процесите на почитување и заштита на човековите права и да придонесе
кон обезбедување на најсоодветни решенија на проблемите на граѓаните и
институциите во македонското општество.
Една од основните вредности на ЗИП Институт е општествената и
социјалната инклузивност. Преку својата работа, ЗИП Институт секогаш се
труди да допре до ранливите и маргинализирани заедници, ги ислуша
нивните потреби и ги вклучи во пронаоѓањето на видливи решенија на
нивните проблеми. Со оглед на тоа дека социјалната инклузија и
премостувањето на разликите се столбот на работата на Институтот, преку
балансиран пристап, ЗИП придонесува кон соживот меѓу различностите.
/

Сектори на дејствување

/

Типови на активности

/
Локално, национално, регионално и меѓународно.

Ниво на дејствување

Партнери во спроведување на проектот:

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното
население“ е финансиран од Европската Унија

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност
на АкРРа (Акција за рурален развој) и во никој случај не може да се смета дека ги
одразува гледиштата на Европската Унија.

Партнери во спроведување на проектот:

