
 
Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска 

организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите 

слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко 

однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот 

на демократијата на локално и национално ниво. 

Визија 

Мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество на Граѓанинот во процесите на 

одлучување на локално и национално ниво 

Мисија 

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на 

основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот 

и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето 

 

Годишен извештај за 2019 година 

 

Проект: Велосипедизам и планинска велосипедска патека на 

планината Водно 

Донатор: Регионален Совет за соработка (RCC) – со средства обезбедени од Европска 

унија и Град Скопје 

Име на апликант и ко-апликант: Град Скопје и Иницијатива за европска перспектива 

Општа цел: Придонес за зајакнување на туризмот во Република С. Македонија 

Специфична цел: Развој на нова форма на авантуристички туризам во Скопје 

Таргет групи: Велосипедисти, планинари, локални економски оператори 

Времетраење: 12 месеци 

Резултати:  

1. Сертифицирана патека за велосипедизам и планински велосипедизам на Водно 

2. Промовиран алтернативен туризам и спортски активности во Водно 

3. Развиена локална економија и социјално претприемништво на Водно и соседните 

области 

4. Заштита на животната средина заедно со новите алтернативни туристички 

економски активности 

5. Заштита на планинари и велосипедисти на планината Водно  

Активности: 



 
1 Развој на патеки за велосипедизам и планински велосипедизам на Водно 

1.1 Изградба на  патека за велосипедизам и планински велосипедизам на Водно (за полу-

екстремни и рекреативни велосипедисти) 

1.2 Регистрација на новата патека за велосипедизам и планински велосипедизам на 

дигитални платформи 

1.3 Воспоставување велосипедски места за освежување, вработување и поправка на 

велосипеди 

1.4 Означување на патеката за велосипедизам и планински велосипедизам 

 2. Промоција на активности за алтернативен туризам 

2.1 Организација на натпревар во планински велосипедизам 

2.2Социјална медиумска кампања за промоција на новите патеки за велосипедизам и 

планински велосипедизам 

2.3. Производство и дисеминација на нова мапа за патеки за велосипедизам и пешачки 

патеки 

2.4. Организација на фестивалот „Водно алтернативен туризам“ 

 3. Локална економија и социјално претприемништво 

3.1 Издавање лиценци за мобилни продавници на подрачјето на Водно 

3.2 Организација на услуги за изнајмување велосипеди  

3.3 Поддршка за функционирање на продавници за велосипеди и спортски (поправки) 

мобилни продавници 

 4. Заштита на животната средина 

4.1 Набавка на мала опрема за собирање, класификација и сегрегација на отпадот 

4.2 Потпишување на меморандум за разбирање со јавни претпријатија „Паркови и 

зеленило“ за редовно одржување покрај новата мапа за велосипедизам и патека за 

велосипеди 

4.3 Организација на курсеви за био-безбедност на Водно за  (деца и семејства) 

5. Заштита на планинари и велосипедисти 

 

 

 

 



 
Проект : Градење отпорност против насилниот екстремизам и 

тероризам преку јакнење на капацитетите на новинари, медиуми и 

владини претставници 

Донатор : Европска Унија преку програмата Стриве Глобал преку Хедаја (Hedayah, 

International Centre of Excellence for Countering Violent Extremism) 

Име на апликант и ко-апликант: Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ), 

Иницијатива за европска перспектива (ИЕП), Институт за мир Коница 

Општа цел: Зајакнување на отпорноста на македонското граѓанско општество против 

насилниот екстремизам и тероризам 

Специфична цел: 1) Зајакнување на  капацитетите на медиумите, новинарите владините 

претставници за објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во 

Северна Македонија. 

2) Подобрување на  стандардите во комуникацијата помеѓу медиумите, новинарите и 

владините претставници за односи со јавност за настани поврзани со насилен екстремизам 

и тероризмот  

Таргет групи: новинари, млади новинари и владини претставници за односи со јавност 

Времетраење: 17 месеци 

Резултати: 

1. Зајакнати капацитети на претставниците на медиумите и владата за да овозможат 

објективно известување за насилниот екстремизам и тероризам во Северна 

Македонија. 

2. Подобрени стандарди во комуникацијата за насилен екстремизам и тероризам преку 

заеднички напор на претставници на медиумите и владата 

Активности: 

1. Спроведување на мета анализа за состојбата со насилниот екстремизам и 

тероризам на територија на Западен Балкан и основна студија за  начинот на кој 

медиумите известуваат за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам. 

2. Дизајн на наставни програми за обука на млади новинари, студенти по новинарство 

за насилен екстремизам и тероризам 

3. Спроведување на 3 тридневни онлајн работилница наменети за млади новинари и 

студенти по новинарство 

4. Создавање на Национална работна група (од новинари и владини претставници за 

односи со јавност) за борба против насилниот екстремизам и тероризам 

5. Одржување на редовни состаноци со Националната работна група 

6. Изработка на Протокол за комуникација помеѓу новинарите и владините 

претставници за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам 

7. Ревизија на постојниот етички кодекс на новинари  



 
8. Креирање на електронски прирачник за новинари за начинот на известување за 

настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам. 

9. Видео кампања за промоција на Протоколот и насоките од Етичкиот кодекс за етичко 

известување за настани поврзани со насилен екстремизам и тероризам 

 

Други активности: 

1. Консултантски услуги за изготвување на прирачник за оперативни процедури на 

Балканска мрежа за рурален развој  

Ентитет: Мрежа за рурален развој на Република Македонија 

Период на имплементација: Декември 2019г. 

 

2.  Консултантски услуги за изработка на среднорочна стратегија за Мунлајт 

продукција.  

Ентитет: Мунлајт Продукција Скопје 

Период на спроведување: Октомври 2019г. 

 

3. Консултантски услуги за подготовка на деловен план за перидот 2019-2023  

Ентитет: Борографика, Скопје 

Период на спроведување: Март 2019г 

 

4. Обука за практични комуникациски вештини 

Ентитет :П.И.И.К.о ДООЕЛ 

Период на спроведување: Март 2019 

 


