ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОJ
ПРОГРАМА ЦИВИКА МОБИЛИТАС
Статус: Во тек
Период на имплементациjа: 1 јули 2020 – 1 јули 2022
Рурална Коалициjа во наредните две години ќе ги jакне своите институционални и
организациски капацитети со поддршка на програмата на Цивика Мобилитас. Ќе делува
во сите четири области на кои што се темели програмата на Цивика Мобилитас
•
•
•
•

Овозможувачко опкружување (околина) за граѓанското општество
Граѓански ангажман
Соработка и
Граѓанско учество

И со своите активности во секоjа од обласите ќе придонесе кон остварување на
позитивни промени кон граѓаните во заедницата.
Во првата област – Овозможувачко опкружување (околина) за граѓанското
општество, Рурална Коалициjа ќе биде насочена кон достигнување на специфичната
цел:
Отворени и транспарентни локални ГО допринесуваат кон транспарентен и jавен модел
на државно институционално финансирање, додека пак истата ќе се достигне преку:
Резултат 1: Унапредени механизми за учество и влијание на локалните здруженија во
процесите на влијание на планирањето, но и следењето на државната финансиска
поддршка
Резултат 2: Препознаен и видлив Совет за соработка и развој со граѓанскиот сектор на
локално ниво како механизам за остварување на целите од Стратегијата за соработка со
и развој на граѓанскиот сектор
Резултат 3: Зголемен ангажман и потранспарентна и отчетна соработка и поддршка
помеѓу општините и локалните здруженија
Кон втората пак област на програмата на Цивика Мобилитас – Граѓански ангажман,
Коалициjата ќе придонесе со остварувањето на специфичната цел во рамките на своето
работење:
Зголемена вклученост на здруженијата-членки во креирањето и имплементациjата
на стратешките процеси на Коалицијата
Вака поставената цел ќе биде реализирана преку зголемување на препознатливоста на
Коалициjата на локално ниво, но исто така и преку зголемување на видливоста на
Советот за соработка и развоj на граѓанскиот сектор, како клучно тело кое што треба да jа
зацврсти и унапреди соработката на ГО со институциите. Политиката за родова
еднаквост, но и унапредувањето и практикувањето особено во руралните средини ќе

биде исто така дел од активностите кои што Коалициjата ќе ги превземе во делот на
зголемување на граѓанскиот активизам на конституентите.
Област 3 – Соработка
Во оваа област Рурална Коалициjа ќе биде насочена кон градење на капацитетите и
регионално вмрежување за да придонесе кон транспарентни процеси на градење на
ставови и учество во креирањето на jавни политики, каде што всушност ќе се направи и
наjголемиот напредок кога станува збор за ЕУ интеграциските процеси и Поглавjето 11 –
Земjоделство и рурален развоj, односно ќе се формира посебна платформа коjа што ќе
овозможи вмрежување и заедничко делување на сите чинители во секторот, а се со цел
колку што е можно поголем и позначаен придонес во преговарачките процеси за
поглавjето кое што го опфаќа земjоделството и руралнииот развоj како една од
наjкомплексните области во преговорите согласно искуствата на земjите во регионот.
Во четвртата област – Граѓанско учество, Рурална Коалициjа ќе придонесе со
остварување на специфичната цел:
ГО активно придонесуваат во процесите на креирање на политики и стратешки
документи на национално и локално ниво
Додека пак резултатите кои што ќе придонесат кон остварување на вака поставената цел
се следниве:
Резултат 1: Зајакнати капацитети на Коалицијата за следење и вклучување на ГО во
процесите на креирање на политики и донесување на одлуки
Резултат 2: Зголемено влијание врз стратешките процеси на донесување на одлуки на
локално и национално ниво
Дополнително, Коалициjата ќе работи на сопствениот стратешки развоj за следниот
четири годишен период, понатаму ќе jа развива комуникациjата со конституентите, ќе ги
заjакнува капацитетите на здружениjата членки и партнери на организациjата, а ќе се
посвети и на прибирањето на средства преку програма за fundrising кои што пак
активности треба да доведат до финансиски изградена и стабилна Коалиција.

