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Денес (18 ноември 2014 година), во Младинскиот културен центар (МКЦ) во Скопје беше
промовирана новата фаза на програмата Цивика мобилитас која им е наменета на
граѓанските организации и другите актери на граѓанското општество и ќе трае четири
години. 

  

      

Буџетот на програмата изнесува околу осум милиони швајцарски франци и е донација на
СДЦ/Амбасадата на Швајцарија во Република Македонија. Програмата ја спроведуваат
НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и
Шведскиот институт за јавна администрација (СИПУ).

  

На присутните им се обрати Амбасадорот на Швајцарија во Република Македонија,
неговата екселенција Стефано Лазарото. „Би сакале да ги видиме граѓанските
организации фокусирани првенствено на нивното членство, на граѓаните, да ги видиме
како ги штитат правата на граѓаните и ги застапуваат нивните интереси“, рече
Амбасадорот Лазарото и додаде дека транспарентноста на организациите кон
граѓаните ќе им ја зголеми довербата, ефикасноста и одржливоста. 

  

Програмата ја презентираше Александар Кржаловски, националниот водач на тимот и
прв извршен директор на МЦМС. „Во следните четири години Цивика мобилитас ќе
тежнее да достигне критична маса на граѓански организации кои активно се
ангажираат во постигнување општествени промени во Македонија“, рече тој. 
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  Визијата на Цивика мобилитас е Македонија во која граѓанското општество играпозитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани.Таа ќе настојува да биде движечка сила за одржливо граѓанско општество.   Активностите на програмата се организирани во три компоненти: учење и вмрежување,финансиска поддршка (грантови) и истражување и развој. Учењето и вмрежувањето ќесе реализираат преку поддршка, околу триесетина форуми, фасилитација и менторство.Финансиската поддршка се состои од четири типа грантови: институционални, акциски,мали и ад-хок. Третата компонента предвидува истражувачки активности во областитена доброто владеење, децентрализацијата, граѓанското општество, како и во родовитепрашања, меѓуетничките односи и миграциите.  Ова е втора фаза од спроведувањето на Цивика Мобилитас. Првата фаза бешеспроведена во периодот 2009-2013 година, од страна на Центарот за институционаленразвој (ЦИРа).     (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id))return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src ="//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document,'script', 'facebook-jssdk'));  Post  by Македонски центар за меѓународна соработка .
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152548498938106.1073741853.86933648105&amp;type=1
https://www.facebook.com/mcms.mk

