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ДОЛГОРОЧНИ
ЦЕЛИ

ЛОКАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 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 МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ И
СОРАБОТКА, ФОРМИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВИ ФОРМИ НА ТУРИЗАМ И
ПРОМОЦИЈА НА ВОЛОНТЕРИЗМОТ.
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РАЗВОЈ, СОЦИЈАЛНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ, РОДОВА
РАМНОПРАВНОСТ, МЕЃУЕТНИЧКИ ДИЈАЛОГ И СОРАБОТКА И ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.
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ПРОГРАМА ЗА
МЕЃУЕТНИЧКИ
ДИЈАЛОГ И
СОРАБОТКА
Програмата има за цел да промовира толерантна заедница
полна со доверба којашто ја вреднува својата разновидност преку
подобрување на локалните капацитети, институционални и
неформални активности. Програмата, исто така, ги јакне и
унапредува меѓукултурниот дијалог и соживот помеѓу младите од
различни етнички заедници во Струга и регионот.
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Светското
наследство во
рацете на младите
ПРОЕКТОТ Е ФИНАНСИРАН ОД
ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ЗА ПРОЕКТОТ
Главната цел на проектот е средношколците од Македонија и Албанија и да научат да ги ценат
различностите и да го заштитуваат светското и националното културно и природно наследство,а
професорите да се спремни за да ја зајакнат меѓукултурната соработка и разбирање помеѓу учениците.
Посебни цели на проектот се да се воспостави и поддржи заедничка акција меѓу Македонија и Албанија при
имплементација на Образовната програма за светско наследство на УНЕСКО во избраните училишта, со
активности базирани на Прирачникот за наставници – „Светското наследство во рацете на младите“.
Проектот ќе има влијание врз двете вклучени страни, поточно во Регионот на Поградец и Корча во Албанија
и во Југозападниот и Полошкиот Регион во Македонија.
ВРЕМЕНСКА РАМКА
15 Декември 2013 – 15 Декември 2014
ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ И ЧИНИТЕЛИ

„Уне, груаја“ од Поградец и ЛАР од Струга се водечки партнери во проектот, а останати чинители се
УНЕСКО-Проектна Канцеларија од Скопје и УНЕСКО-Канцеларија од Венеција, Министерство за Образование
и Наука, Центар за стручно образование и обука Скопје, средни училишта од Струга,Охрид,Тетово ,Поградец и
Корча.
РЕЗУЛТАТИ
-Воспоставени односи помеѓу партнерските организации и
средните училишта од Македонија и Албанија;
-Обучени 40 професори од десет средни стручни училишта за предавање на наставната програма од
предметот „Светското наследство во рацете на младите“;
-Развиена тренинг програма за предметот „Светското наследство во рацете на младите“ и специфичните
теми од Прирачникот, како на пример интернационалните конвенции, идентитетот и културата на мирот,
одржливот развој и туризмот;
-Одржан Младински камп на тема Заштита на природно и културно наследство со 90 учесници. Учениците од
двете земји преку обуки и дружење учеа како да ја ценат културата во сите нејзини форми, материјални и
нематеријални, и како да ги разберат културните и историските сличности што ги делат со нивните соседи;
-Изработен видео спот и промотивни материјали за афирмација на природното и културното наследство од
пограничниот регион;
-Учениците,во нивните училишта и заедници, учествуваа во образовни активности на тема културното
наследство. Учениците учеа за историјата и традицијата на нивната и на другите култури, за екологијата и за
важноста од заштита на биодиверзитетот.
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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.
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ПРОЕКТОТ Е
ФИНАНСИРАН
ОД ЕВРОПСКАТА
УНИЈА

СИНО И ЗЕЛЕНО
НАСПРОТИ ЦРНО
И СИВО

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.
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
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
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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.
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ЛИДЕРСТВО
ЗА МЛАДИ
ЗА ПРОЕКТОТ
Младите денеска се соочуваат со безброј предизвици кои претходните генерации ги
немале. Пристап по премногу информации, претеран конзумеризам, оптеретеност со
физичкиот изглед, болести предизвикани од седечки начин на живот, парите се наметнати како
главна вредност во животот, популарни се оние кои се материјалисти и богати, а не тие кои се
чесни и работливи. Во цел овој хаос, на младите останува предизвикот како да се справат и како
да ги донесат најдобрите одлуки за својот живот. Она што ќе го одберат како средношколци, ќе
им го означи целот живот. А за некои одлуки, нема да имаат втора можност...
ВРЕМЕНСКА РАМКА
Јануари –Декември 2014
РЕЗУЛТАТИ
-Организирани 30 работилници на тема “6 важни одлуки за тинејџери” и “7 навики за успех”
-Организирана една кампања
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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 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

Јануари 2014– Декември 2014
ИМПЛЕМЕНТАТОР

Коалиција на младински организации “СЕГА” од Прилеп
ПАРТНЕРИ

ЗГ “Локална агенција за развој” - Струга (локален координатор)
РЕЗУЛТАТИ

-Реализирани две интеркултурни размени за 16 ученици во Детското село, Троген Швајцарија
-Изготвени годишни програми за работата на училишните заедници во едно средно и едно основно
училиште во Струга
- Реализирани работилници за младинско учество, конвенција на правата на детето и улога на детето
правобранител.
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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

-Годишен Циклус од 6 работилници за по 30 ученици на тема “Демократска лабараторија ”
-Воспоставена соработка помеѓу средните училишта од Струга и Поградец
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ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТИ

Кон алтернативен
туризам
МРФП во конзорциум со Центарот за управување со промени и кризи Партнерс Албанија и
локалниот партнер Локална агенција за развој Струга (ЛДА), во периодот од 15 април 2013 до 15
декември 2014 година го спроведува проектот : „Кон алтернативен туризам“.

Општа цел на проектот е:
-Разновиден економски развој врз основа на можностите за туризам во областа Корча и Поградец во
Албанија и Струга, Охрид, Дебарца и Вевчани во Македонија.
-Зголемена прекугранична соработка на областите Корча и Поградец од Албанија со областите Струга,
Охрид, Дебарца и Вевчани од Македонија.
Специфична цел на проектот е:
Подобрен развој на туризмот во Корча и Поградец од Албанија и Струга, Охрид, Дебарца и Вевчани од
Македонија.
Предвидени се следните резултати:
-Идентификувани и развиени локални производи за развој на туризмот;
-Развиени капацитети за туризам;
-Промоција на потенцијалите за туризам во регионот;
-Подобрена инфраструктура;
-Размена на најдобри практики.

Со планираните активности на програмата ќе се изврши идентификација на локалните
атрактивни туристички локации, бизнис можности за развој на туризмот во целните региони, како и ќе се
развијат најмалку 8 одделни производи од областа на туризмот во Македонија и Албанија. Дополнително
ќе се извршат обуки на 100-120 чинители за развој на капацитетите за туризам Албанија и Македонија, ќе
се организираат посети со цел размена на искуства и соработка на 20 лица од Македонија и Албанија со
цел на поттикнување на туризмот и по 1 посета на идентификуваните туристички локации од страна на
тур оператори и новинари од Македонија во Албанија и обратно. Во рамките на проектот ќе бидат
организирани работилници и прес конференции, ќе бидат подготвени 2 видео спота кој ќе се емитуваат
на локални и национални медиуми во Македонија и Албанија, со цел промоција на регионот како
туристичка дестинација и локална промоција на туризмот како економска алтернатива на целната група.
Во рамките на проектот се предвидени и мали инфраструктурни подобрувања во целниот регион.
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Каква е мојата
општина?

За проектот:
ЛАР Струга е ангажирана како истражувач во Општините Струга и Охрид за имплементација на
проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси“, финансиски поддржан од
Европската Комисија преку програмата IPA Civil Society Facility, а реализиран од Институтот за
демократија „Социетас Цивилис“ Скопје, Институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ)
и Македонскиот институт за медиуми (МИМ).

Доброто владеење на локално ниво значи стручно управување со ресурсите на една општина на
транспарентен и отворен начин којшто одговара на потребите на граѓаните. Ова значи отсуство на
секаква злоупотреба или корупција и целосна примена на владеењето на правото.Гледиштето на
граѓаните за корупцијата и конфликтот на интереси во локалната самоуправа, нивното искуство и
нивните предлози за спроведување на антикоруптивни мерки на локално ниво ќе бидат главен предмет
на нашето истражување.
Освен мислењето на граѓаните, во истражувањето ќе се опфатат и самите локални самоуправи односно
колку истите се транспарентни и отчетни пред граѓаните.
Временска рамка:
Јули 2014 – Ноември 2014 година
Очекувани резултати:

Извештајот ќе има за цел да ги покаже моменталните состојби со корупцијата и конфликтот на
интереси на локално ниво и да ја поттикне свесноста на граѓаните колку општинските власти се
корумпирани како и да ги поттикне во иднина да влијаат врз овие состојби преку законските механизми
кои им се достапни.
Препораките кои ќе бидат извлечени како заклучок на самиот извештај ќе треба да ги поттикне
општините Охрид и Струга, во иднина да спроведуваат подобри практики во антикоруптивно работење
на јавната администрација на сите полиња од нејзиното делување.
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Размена на најдобрите
практики од ЕУ за
следење и спречување на
корупцијата на локално
ниво
За проектот:
ЛАР Струга во партнерство со Центарот за истражување и креирање политики (ЦПРМ) – Скопје,
започна со реализација на проектот „Размена на најдобрите практики од ЕУ за следење и спречување на
корупцијата на локално ниво“како локален координатор за општините Струга, Охрид и Вевчани. Главната
цел на оваа акција е да се промовираат и поттикнат практиките за антикорупција и добро владеење на
локално ниво, што ќе обезбеди оддржлива средина за социјален, економски и еколошки развој.
Очекувани резултати:

•
Да се подигне нивото на свесност и специфично знаење на граѓанското општество за следење на
корупцијата на локално ниво преку зголемување на знаењето за најдобрите практики во ЕУ (со акцент на
Хрватска);
•
Да се изградат капацитети за следење на антикорупцијата на локално ниво преку организирање
на обуки за локалните организации согласно нивните специфични потреби;
•
Да се развие методологија за следење на антикорупцијата на локално ниво која ќе резултира со
Студија за локална одговорност и транспарентност (СЛОТ);
•
Да се генерираат податоци и анализи за корупција на општинско ниво преку водење на
систематски преглед на механизмите за транспарентност и одговорност во локалната самоуправа во 26
општини.
Временска рамка:
Декември 2013 - Јуни 2015 година
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