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ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ

МИСИЈА, ВИЗИЈА
ВРЕДНОСТИ

И

КЛУЧНИ

ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ - СТРУГА Е ГРАЃАНСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ СТРЕМИ КОН ПОСТИГНУВАЊЕ
ПОДОБАР КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА
УРБАНИТЕ И РУРАЛНИТЕ ДЕЛОВИ ОД ОПШТИНА СТРУГА
И РЕГИОНОТ
И ДОПРИНЕСУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ ПРЕКУ
СОРАБОТКА СО РАЗЛИЧНИ АКТЕРИ ОД ЈУГОЗАПАДНИОТ
РЕГИОН НА МАКЕДОНИЈА И СОСЕДНА АЛБАНИЈА
И ГРЦИЈА. ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ - 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.

ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ
•
•
•
•
•
•

•

ПОДДРШКА НА ИНТЕРКУЛТУРНА СОРАБОТКА И МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ
ОСТВАРУВАЊЕ НА МИЛЕНИУМСКИ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕКУ ОВОЗМОЖУВАЊЕ ПОДОБАР
И ЕДНАКОВ ПРИСТАП ЗА СОЦИЈАЛНО МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ПРЕКУ ВМРЕЖУВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ
ОД РЕГИОНОТ И ПРЕКУГРАНИЧНА 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
ПРОМОВИРАЊЕ ВРЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ, СПРОВЕДУВАЊЕ ПРИОРИТЕТИ НА
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (УНЕСКО),
И КАКО ЛОКАЛЕН КЛУБ ЌЕ РАБОТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ ВО
СОГЛАСНОСТ СО НИВНИТЕ ПРЕПОРАКИ И ПРОГРАМИ
ПРОМОЦИЈА НА ОДРЖЛИВИ ФОРМИ НА ТУРИЗАМ

ЗА ПРОЕКТОТ
Цел на проектот е да се промовира филантропијата во Југозападниот регион на РМ, преку
поттикнување на компаниите и индивидуалците да се здружуваат и да го донираат своето знаење,
време и/или средства во локал-ните заедници на еден стратешки и фокусиран начин, со цел да се
постигне долгорочно позитивно влијание во сите сфери од општеството.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Aприл 2013 - cептември 2013

ПРОГРАМА ЗА РОДОВА
ЕДНАКВОСТ И СОЦИЈАЛНО
ВКЛУЧУВАЊЕ РАНЛИВИ ГРУПИ
Програмата овозможува подобар и еднаков пристап на
социјално маргинализираните групи (жените, старите, младите и
невработените лица) кон неформално и доживотно образование,
намалување на сиромаштијата и невработеноста. Низ социјалната
интеграција на овие групи програмата помага при остварувањето
на милениумските развојни цели.

ФИЛАНТРОПИЈА
ЧОВЕКОЉУБИЕ
НА ДЕЛО

АКТИВНОСТИ
-Едукативна кампања за филантропија, со цел промоција на идејата за филантропија и запознавање
на локалното население со темата
-Анализа на ситуацијата на терен и потребите на граѓаните, избор на приоритети во различни области
на делување кои ќе им бидат доставени на локалните филантропи, како и анализа на досегашните
практики на донирање во Општина Струга и Охрид
-Организирање на промотивни средби со претставници на бизнис секторот, стопанските комори и
еснафските здруженија
-Организирање настан за прибирање на финансиски средства и изборна филантроп, доделување
награда на најдобриот филантроп и презентација на резултатите од проектот
РЕЗУЛТАТИ
-Зајакната свеста кај приватниот сектор и граѓаните за значењето на филантропијата и општествената
одговорност кон заедниците во кои делуваат преку реализирање на едукативна кампања
-Изработена анализа за потребите на граѓаните, дефинирани области на делување и избрани
приоритетни активности кои би можеле да се поддржат преку филантропија во две општини од
Југозападниот регион
-Зголемен интерес на приватниот сектор активно да се вклучи во поддршка на локалниот развој и
да соработува со граѓанските организации и локалната самоуправа преку организирање средби со
локалните бизнисмени и фокус групи со бизнис клубови, стопанска комора и еснафски здруженија
-Зголемено ниво на расположиви ресурси за имплементација на интервенции поврзани
подобрувањето на квалитетот на животот на жителите воЈугозападниот регион
-Организиран специјален настан за прибирање средства
-Создавање позитивна клима и доверба помеѓу различните актери во заедниците во однос на
преземање заеднички локални иницијативи од корист за сите жители

ЗА ПРОЕКТОТ
Локалната агенција за развој,Струга во соработка со партнерите “EuroPartners Development” од
Албанија го спроведува проектот “Сино и зелено наспроти црно и сиво” од ИПА Прекуграничната
соработка помегу Македонија и Албанија. Главната цел на проектот е да помогне во ефективна и
одговорна употреба на природните ресурси во прекуграничното подрачје на Охридското Езеро,
подобрувајќи го одржливиот развој на регионот. Целта на оваа прекугранична иницијатива ќе
биде исполнета преку соработка на граѓанските организации и најважните засегнати чинители од
двете земји. Потесна цел на проектот е подигнување на свеста и стекнување знаења на локалните
чинители и засегнатите страни и да придонесе кон намалување на проблемите кои го загрозуваат
Охридското Езеро заради неодржливо користење и управување со природните ресурси.

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖЛИВ
ЧОВЕЧКИ И ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
Главната цел на оваа програма е да ја намали разликата во развојот
помеѓу урбаните и руралните средини во регионот и да го подобри
квалитетот на животот преку зајакнување на капацитетите на
населението, промоција на партиципативни модели за планирање,
соработка и размена на знаења помеѓу различни институции и
организации од руралните и урбаните заедници и зголемување на
соработката помеѓу јавниот, граѓанскиот и приватниот сектор

ВРЕМЕНСКА РАМКА
Септември 2013 – Мај 2015
ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ
-Движење на екологистите на Македонија (ДЕМ) Скопје;
-Општина Охрид, Одделение за урбанизам и заштита на животната средина;
-Здружение “Treefor“ – Скопје;
-Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) подрачна единица Охрид
-“Eco Partners for Sustainable Development” Албанија

ПРОЕКТОТ Е
ФИНАНСИРАН
ОД ЕВРОПСКАТА
УНИЈА

РЕЗУЛТАТИ
-Формирање Еко-инкубатор и организирање едукативни настани;
-Теренско и архивско истражување за управувањето со шумите, водите и земјоделието во
прекуграничниот регион;
-Продукција на 3 кратки филма приспособени за млади луѓе за следните теми: последици од дива
шумска сеча, примена на одржливи земјоделски практики, одржлива употреба на водните ресурси
и управување со шумите;
-Изработка на промотивни материјали за најдобри практики во управување со природните ресурси;
-Одржување тематски тренинг курсеви во областа на оддржливо искористување на природните
ресурси;
-Воспоставување и почеток со работа на 2 Локални советодавни групи за животна средина
-Организирање студиски посети во Македонија во Албанија

ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ
Програмата има за цел да ги зајакне младите луѓе од Струга и Југозападниот регион во Македонија со тоа што
ќе им обезбеди можности кои би им го промениле животот.
Ние обезбедуваме можности за меѓународни искуства и волонтерството. Секоја година, локалните млади
луѓе имаат многу можности да бидат домаќин или да учествуваат на младински размени и обуки низ Европа. Тие
развиваат нови пријателства, учат за културите и обичаите на други земји на ЕУ преку програмата „Млади во акција“.
Преку нашата прекуграничната програма со Албанија им помагаме на младите луѓе од Балканот да се запознаат едни
со други и да работат заедно на развојот на добрососедските односи и заедничките проекти.
Ние ги зближуваме младите во мултикултурно и демократско општество. Со организирање кампови за
градење капацитети за млади луѓе, ние обезбедуваме можности кои инспирираат и поддржуваат лидерство во младите
луѓе на возраст од 12 - 30. На нашите кампови, младите луѓе можат да ја зголемат нивната самодоверба, да развијат
критичко размислување, да ја изострат способноста за решавање на проблеми и да научат за партиципативната
демократија. Ние им даваме можност за подобрување на нивните професионални и животни вештини, да научат
како да соработуваат со различни етнички групи и да станат активни граѓани кои се во можност да развијат и да
учествуваат во проекти кои би и помогнале на заедницата.
Ние ја охрабруваме нивната креативност и оригиналност. Ние организираме и поддржуваме настани поврзани
со музика и визуелни уметности. Преку организирање на фестивали, изложби на фотографии и музички концерти, ние
ги охрабруваме младите луѓе да го развијат својот израз, да ја изградат својата самодоверба, да ги подобрат своите
комуникациски вештини и да им обезбедиме позитивни искуства за учење во безбедна и поддржувачка животната
средина.

ЗЕЛЕНОТО
Е ВО МОДА

ЗА ПРОЕКТОТ
„Зеленото е во мода“ е Европска младинска размена која се одржа во Охрид од 10-20 Јуни 2013год.
Главните теми на размената беа: Подигнување на свеста кај младите за Европа и Заштита на животната
средина.
Главната цел на оваа размена беше да се запознаат младите со европските врендости и да се
поттикнат да влијаат врз еколошките предизвици. Тоа го постигнавме преку развивање на свест
за колективна одговорност за заштита на животната средина во земјите каде доаѓаат и во Европа.
Овој проект се базираше на 4 главни целини: Свесност за Европа, Зелени вештини, Зелени Акции и
Ширење на зеленото низ Европа. Главни активности беа работилници, еко-акции, студиски посети.
Беа вклучени седум земји (Македонија, Италија, Унгарија, Естонија, Романија, Бугарија и Португалија).
ВРЕМЕНСКА РАМКА
10-20 јуни 2013
ПАРТНЕРИ
-Бугарија - Nacionalnodvijenie bulgarsko nasledstvo
-Естонија - Seiklejate Vennaskond
-Италија - Legambiente Toscana ONLUS
-Португалија - ProAtlântico - Associação Juvenil
-Романија - Asociatia Educatio
-Унгарија - MOSTart International Cultural Non-profit Association
РЕЗУЛТАТИ
-Организирани 7 работилници на различни еколошки теми
-Организирани 2 работилници на тема Свесност за Европа и Европски Вредности
-35 млади луѓе од 7 земји имаа можност да се запознаат, да разменуваат идеи и да работат заедно
-Организирани 4 мали еко акции за подигање на свеста меѓу граѓаните во Струга
-Организирани 7 националнии вечери и претставени 7 европски земји на учесниците

ПОСВОЈТЕ
ПАРК

ЗА ПРОЕКТОТ
Целта на проектот е да ја зголеми свесноста помеѓу младите луѓе за предизвиците во сферата
на заштита на животната средина во Македонија; да го зголеми нивото на лична одговорност кај
младите луѓе и локалните бизниси; и да ја разубави урбаната средина со конкретни еко акции.
Проектот ќе биде имплементиран во 3 фази: организирање Зелена Академија – обуки за заштита на
животната средина; создавање 5 урбани паркови во Општина Струга; организирање на промотивен
настан „Зелен Саем“.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Aвгуст 2012 – Aвгуст 2013
СОРАБОТНИЦИ
U.S. State Alumni од Македонија, локални средни училишта од Струга
АКТИВНОСТИ
Организирање на 3 месечна „Зелена Академија“ за 5 средни училишта. Од секое училиште ќе
бидат одбрани по 15-20 млади кои ќе бидат тим за имплементација на активностите од проектот.
Преку Зелената Академија, учесниците на обуките ќе се здобијат со практични и теоретски знаења
од следниве теми: заштита на животна средина, климатски промени, енергетска ефикасност,
пермакултура, градинарство, шуми, загадување на почва, вода и воздух, управување со отпад и
улогата на граѓаните.

ЗАПОЗНАЈТЕ ЈА ВАШАТА

ОПШТИНА

ЗА ПРОЕКТОТ
Проблемот со политиката на општинско ниво е дека транспарентното донесување на одлуки,
учеството на граѓаните, како и следење на спроведувањето на активностите се сметаат за закана за
властите наместо како средство неопходни за добро владеење.Овој проект е чекор кон создавање
на политичката средина во која процесот на донесување одлуки е транспарентна и одговорна.
Ако политичарите и граѓаните се вклучени како партнери во демократскиот процес тие ќе бидат
одговорни за донесувањето на заедничките одлуки како и за последиците; заедно ќе бидат вклучени
во стратешко планирање за развој на заедницата, ќе бидат свесни за процесот на буџетирање
на општината , а воедно ќе станат активно вклучени во решавањето на локалните предизвици,
поставување на стратешките приоритети , и имплементацијата на политичките одлуки.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Јули 2012 – Јули 2013
РЕЗУЛТАТИ
-Да се креира сила на млади луѓе од различни етнички групи за следење на општината, разбирање
на општински систем, следење и оценување на градскиот совет , да се организираат состаноци како
и да се спроведува мониторинг на локалната самоуправа
-Подигната свест кај младите за граѓанско учество
-Зголемување на знаењето и личен развој на младите учесници за владина транспарентност
-Зголемување на учеството на јавноста на седниците на Градскиот совет.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА КОНВЕНЦИЈАТА
ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО МАКЕДОНИЈА

ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот опфаќа спроведување на процес на мониторинг и евалуација на конвенцијата за правата
на детето во Македонија, во полето на учество на децата и младите во процесите на донесување
одлуки на локално и национално ниво. Процесот на мониторинг и евалуација ќе продуцира
периодични и годишни извештаи. Со овој проект директно ќе се делува кон заштита на детските
права во основните и средните училишта, преку воспоставување на дете правобранител како и кон
подобрување на функционирањето на училишните организации и процесите на избори на
претседатели во училиштата.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Мај 2011 – Декември 2013
ИМПЛЕМЕНТАТОР
Коалиција на младински организации “СЕГА” од Прилеп
ПАРТНЕРИ
ЗГ “Локална агенција за развој” - Струга (локален координатор)
РЕЗУЛТАТИ
-Присвоен прирачник за избор на претседател на клас/одделение на демократки начин во едно
основно и едно средно училиште во Струга
-Спроведен мониторинг на имплементацијата на конвенцијата за правата на детето во едно
основно и едно средно училиште во Струга, опфатени 40 ученици и 10 членови на стручни служби,
претставници од Министерство за образование при локални институции и новинари
-Воспоставен модел на дете правобранител во едно средно и едно основно училиште
-Формирани училишни заедници во едно средно и едн основно училиште
-Реализирани 34 работилници за младинско учество, конвенција на правата на детето, специфична
улога на детето правобранител, застапување и лобирање и раководење со проектен циклус,
опфатени преку 400 ученици

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ
НА МЛАДИТЕ ВО
ПОГРАНИЧНИОТ
РЕГИОН
НА АЛБАНИЈА И
МАКЕДОНИЈА

ЗА ПРОЕКТОТ
Целта на овој проект е забрзување на демократските процеси во пограничниот регион околу
охридското езеро и зајакнување на односите меѓу младите од двете земји. Младите од средните
училишта во Поградец, Струга и Охрид се запознаваат меѓусебно и воспоставуваат конкретна
соработка на заеднички активности и проекти. Проектот се имплементира преку повеќе проектни
активности кои користат различни методологии. Главен фокус е ставен врз зајакнување на
капацитетите на младите преку организирање обуки за личен и професионален развој, културни
настани и демократско образование.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Јануари 2011 – Во Тек
СОРАБОТНИЦИ
Соу „Д-р Ибрахим Темо“ од Струга
Соу „Мухарем Чолаку“ од Поградец
РЕЗУЛТАТИ
-Циклус од 6 работилници за 30 ученици на тема “Демократска лабараторија - прва фаза”
-Воспоставена соработка со средното училиште „Мухарем Чолаку“ од Поградец

ЗА ПРОЕКТОТ
Мисијата на GLOW или „Девојките го водат нашиот свет“, е да ги развива потенцијалите на младите
жени од Македонија преку развивање на вештини и знаења неопходни за да станат активни лидери
во своите заедници. Ова се прави преку искуствено образование, почитување на различностите,
градење академски и социјални компетенции, промовирање на англискиот јазик и писменост,
лидерство, тимска работа, решавање проблеми и креативно изразување.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Јуни 2013
СОРАБОТНИЦИ
GLOW е поддржан од страна на волонтери на Мировниот Корпус, Камп GLOW alumnae и поддржувачи
од Македонија. ЛАР Струга е партнер и поддржувач на Камп GLOW 2013.
РЕЗУЛТАТИ
Учесничките доаѓаат од сите делови на Македонија и ја претставуваат етничката и културната
различност на земјата. Развиваат вештини за тимска работа и лидерство кои ќе ги носат со нив во
зрелоста. Како резултат на тоа, овие млади жени стануваат подготвени да ја водат Македонија во
позитивна насока и во иднина.

ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ
ВЛАДО МАЛЕСКИ ТАЛЕ ББ
СТРУГА | МАКЕДОНИЈА
www.ldastruga.org
contact@ldastruga.org

