Програма за работа
на

Рурална Коалиција - Куманово
за период март 2017/март 2018 година
Вовед
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 агро-бизнисот 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. Ќе делува со пренесување на знаење добиено преку
посредување и на други релеватни институции, експерти и слично како од Македонија така и од
странство.
Според Статутот на организацијата, највисок орган на Рурална Коалиција е Собранието кое
потоа избира Управен Одбор и Надзорен орган, додека по потреба во зависност од динамиката
на активности во Статутот регулирано е и формирање на Совет.
Рурална Коалиција воведе еден нов пристап во соработка со партнерските здруженија во
секторот кој го застапува, сакајќи да се отргне од класичното претставување на организациите
кои преку плаќање на членарина во одредена национална организација ќе имаат влијание во
носење на одлуки, или пак ќе доминира одредена политичката провиненција.
Рурална Коалиција се базира на принцип на искажан интерес на другите здруженија да
партиципираат во работата и заеднички да се градат ставови заштитувајки ги интересите на
членството во поединечните здруженија. Се одржуваат редовни контакти со партнерските
здруженија, кои во моментот од секторот земјоделство и рурален развој се вкупно 24 здруженија.
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.
Мисија
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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.
Цели:
1. Подобрување на квалитетот на живеење на луѓето во руралните средини во Република
Македонија
2. 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,
3. Застапување на интересите на членовите, следење на состојбите кои ја засегаат целната
полулација и известување за промените и последиците,
4. Јакнење на капацитетите на организацијата и граѓанските организации - партнери на
организацијата
5. 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
Вредности и принципи


Независност



Стручност



Професионалност



Јавност



Транспарентност



Отчетност
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Етичност



Застапување на органзации - партнери на Коалицијата



Соработка



Иновативност

Географски опфат

Североисточен регион на Македонија со влијание и врз националните политики,
процеси и одлуки

Клучни активности:
Стратешка цел 1: Лобирање и застапување заради зголемено влијание врз политиките кои што
се носат на локално и национално ниво со цел да се овозможи рамномерен регионален развој во
Република Македонија и еднакви можности за напредок на руралните средини
Активности:
1.1. Изработување на стратегија за рамномерен локален развој на руралните средини во
општина Куманово
1.2. Лобирање и застапување на иницијативи на граѓански организации во 2 општини (Куманово
и Липково) од Североисточниот регион за издвојување на поголем фонд на средства за
рамномерен развој на руралните средини
1.3. Соработка со општините и аплицирање на заеднички проекти (национални, меѓународни,
прекугранична соработка) во делот на придонес кон рамномерен регионален и локален развој
1.4. Мониторинг на спроведувањето на политиките донесени во делот на рамномерен
регионален развој, како и мониторинг на спроведувањето на законската регулатива која што ги
опфаќа овие сегменти на локално ниво
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1.5. Мониторинг и следење на активностите кои што општините од Североисточниот регион ги
превземаат во делот на придонесување кон рамномерен регионален развој
1.6. Соработка со локални, национални и странски експерти во делот на придонесување кон
развој на руралните средини во општините
1.7. Информирање на јавноста за превземените активности кон остварување на стратешката цел
1 (билтен на Коалицијата во соработка со други организации кои што делуваат во областа
земјоделство и рурален развој и тоа на три јазици (македонски, албански и англиски), редовно
ажурирање на веб страната на организацијата, одржување на социјалните медиуми, покривање
на настаните од страна на локалните дописници и ТВ медиуми итн.)
1.8. Соработка со научни институции и други владини и невладини субјекти со
унапредување и развој на регионот

цел

Стратешка цел 2: Зголемена вклученост на граѓаните од руралните средини во процесите на
креирање и спроведување на јавните политики на локално ниво
2.1. Организирање на обуки, конференции, семинари на теми кои што го поттикнуваат
зголеменото учество на локалната заедница во процесите на креирање и спроведување на
јавните политики и носење на јавните одлуки (неформално образование)
2.2. Следење на активностите на општините во Североисточниот регион и достапноста на
нивните услуги (пристап до навремени информации, посета на руралните средини, подобрување
на инфраструктурата во руралните средини, пристап и достапност до социјални и други вид на
услуги на општината итн.) до жителите на руралните средини
2.3. Покренување на иницијативи и запознавање на пошироката јавност со потребите и
проблемите на руралното население
2.4. Организирање на форуми и трибини со цел идентификување на потребите и проблемите кои
се јавуваат во земјоделството, пазарот и сл.,
2.5. Аплицирање по проекти од областа на економскиот и руралниот регионален развој со фокус
на потребите на руралното население
2.6. Прекугранична соработка за рурален и регионален развој во општините
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2.7. Промоција на демократијата и човековите права заради јакнење на свеста кај руралното
население пред се за нивните права кога станува збор за креирање на политики и носење на
одлуки од страна на локалната самоуправа
2.8. Следење и мониторинг на активностите на општините од Североисточниот регион во делот
на Социјален развој и социјална инклузија на целната група
2.9. Организирање на обуки за земјоделците во Република Македонија, за унапредување на
нивните агро-бизниси
Стратешка цел 3: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации-партнери на
Коалицијата
3.1. Застапување на интересите на членовите, следење на состојбите кои ја засегаат целната
популација и известување за промените и последиците
3.2. Развој на услуги за потребите на членството/партнерите на Коалицијата
3.3. Вклучување на граѓанските организации во превземањето на иницијативи пред локалните и
национални власти, како и превземање на иницијативи за лобирање и застапување на нивни
предлози
3.4. Обуки, семинари, студиски посети во соработка со останатите граѓански организации
особено во делот на лобирање, застапување, реализација на успешно превземени иницијативи,
како и учење на методи, техники, алатки за покренување на одредени прашање пред локалните
власти, како и едукации и обуки за полесен пристап до фондови наменети за локалните НВО
3.5. Вклучување на организациите во процесите на следење и мониторинг на активностите на
општините во делот на издвојување на буџет за финансирање и поддршка на активностите на
НВО секторот на локално ниво, достапноста и отчетноста на општината кон граѓаните воопшто
итн.
3.6. Промовирање и застапување на интересите на организациите-членки/партнери на
Коалицијата, како и взаемна соработка и заедничко делување пред локалните и национални
власти
3.7. Учество во работни групи и настани организирани од надлежните органи и институции на
локалната и државната власт, за застапување на интересите на членството
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3.8. Соработка со сродни домашни и меѓународни организации, како и членување во национални
меѓународни тела и сродни асоцијации, за јакнење на моќта на организацијата во полето во кое
делува
3.9. Волонтерство,стручни тимови за стратешки прашања на членството согласно закон и устав
на РМ
Односи со јавност/медиуми

Организацијата редовно воспоставува контакти и соработка со медиумите, вклучувајќи го тука и
одржувањето на веб страната на организацијата, потоа комуницирање преку социјалните
медиуми, а соработката е на редовна основа и со дописници на националните ТВ медиуми и
весници, како и со локалните ТВ медиуми. Ваквиот пристап како и влијателноста и
препознатливоста на организацијата и овозможува на истата да на редовна основа информира,
пласира информации и соопштенија и остварува соработка со локалните медиуми. Сите настани
на организацијата се покриени на локално ниво, а преку дел од дописниците и на национално
ниво, се јавуваат отворени можности за гостувања на радио, ТВ емисии, при што често пати и
материјалот емитуван на еден локален медиум се превзема од страна на неколку други локални
во регионот. Секогаш кога станува збор за тема од полето на делување на организацијата истата
е консултирана од страна на медиумите и нејзини ставови се пренесуваат во етерот, а во
последниот период соработката е особено значајна и со новинарите поради подемот на
истражувачкото новинарство и заедничкото аплицирање на проекти.
Партнерства и соработка
Рурална коалиција веќе има потпишано платформа за заедничка соработка со 24 здруженија,
која што и понатаму се промовира и кон која што се приклучуваат и други здруженија и
организации кои што имаат сродни области на делување, па на таков начин се придонесува не
само за јакнење на капацитетите на коалицијата и нејзината оддржливост туку се придонесува и
за јакнењето на капацитетите на самите здруженија и нивните членови.
Покрај тоа организацијата е членка на повеќе национални и меѓународни мрежи кои што работат
на полето земјоделство и рурален развој, а секако дека остварува соработка и со организации
кои што имаат други полиња и области на делување, а во насока на зацврстување и
унапредување на капацитетите на граѓанското општество.
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Влијание на организацијата во општеството
Рурална Коалиција воведе еден нов пристап во соработка со партнерските здруженија во
секторот кој го застапува, сакајки да се отргне од класичното претставување на организациите
кои преку плаќање на членарина во одредена национална организација ке имаат влијание во
носење на одлуки, или пак ке доминира одредена политичката провиненција.
Рурална Коалиција во првите години се базира на принцип на искажан интерес на другите
здруженија да партиципираат во работата и заеднички да се градат ставови заштитувајки ги
интересите на членството во поединечните здруженија. Се одржуваат редовни контакти со
партнерските здруженија, кои во моментот од секторот земјоделство и рурален развој се вкупно
24 здруженија.
Како организација во рамките на своето работење успева да изготви бројни анализи и брошури,
а и да го наметне конкретно прашањето за начинот на распределба на субвенциите со оглед на
социјалниот и економскиот досегашен раст на цената и квалитетот на земјоделските производи,
алармира на повеќе пати до институциите и до јавноста за потребата од здружување на
земјоделците и нивна економска активност, а моментално работи и на предлог измени и мерки
за поуспешна имплементација на законот за земјоделство и рурален развој. Исто така преку
проектот за ароматични растенија и билки организацијата го поттикна и социјалното
претприемништво на локално ниво, па дел од руралното население во Североисточниот регион
каде што беше спроведуван проектот веќе изработува домашни лекови и креми за различни
болести и истите ги продава помеѓу локалното население.
Руралната коалиција веќе е препознатлив партнер на земјоделците, па проблемите,
предизвиците кои што тие ги имаат редовно ги доставуваат на разгледување и решавање до
организацијата. Исто така, во делот на лобирање и застапување РК во соработка со Фридирих
Еберт Фондацијата во моментов учествува во развивање на документ со барања кој што потоа
ќе биде проследен до сите институции, но и политички партии како policy-making фактори во
Македонија.
Благодарение на здруженијата-членки на Коалицијата кои што ги има од секој плански регион на
РМ, РК полека, но сигурно прераснува и во цврста национална организација.
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