Агора сесии – Практикување на партиципативно креирање
политики
Спроведуван од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје
Поддржан од Британската амбасада

Цел на проектот: Зголемено учество на граѓанското општество во политиките од областа
владеење на право преку подобрени механизми за партиципативно креирање политики.
Контекст: Нормативно, партиципативното креирање политики постои во Македонија. Сепак,
реалноста покажува дека ниту Владата, ниту граѓанските организации и другите чинители не
покажуваат активност кога еден законски предлог е формално отворен за учество. Извештајот
„Огледало на владата“ откри дека, во 2014 година, во скоро половина од предложените
законски измени (47%) Владата не го почитувала минималниот 10-дневен период за
консултации. Од друга страна, во текот на 2014 година граѓански организации поднеле само 28
коментари на вкупно 15 законски предлози. Проектот „Агора сесии“ има за цел да го подобри и
зголеми учеството на граѓанското општество преку евалуација на имплементацијата на
партиципативното креирање политики и преку здружен настап на граѓанските организации во
процесите на формулација на тековните јавни политики. Проектот цели да поттикне
структурирана координација и соработка меѓу граѓанските организации и институциите во
процесите на развој и планирање на јавни политики.
Главни чинители: 1. Владините министерства кои работат во областа владеење на право
(Поглавје 23 и 24 од правото на Европска Унија): Министерство за внатрешни работи,
Министерство за правда, Министерство за информатичко општество и администрација; 2.
Граѓанските организации, тинк-тенк организациите, академската и експертската заедница.
Главни активности:
А1: Базична анализа на процесот на партиципативно креирање политики во областа владеење
на право, вклучувајќи Агора сесија со претставници на граѓански организации, претставници на
институциите и експерти. Аутпут: Бриф за јавни политики на тема партиципативното
креирање политики во областа владеење на право.
A2: Градење на капацитетите на граѓанските организации во процесот на Проценка на
влијание на регулатива (ПВР) во Македонија, Агора сесија за имплементацијата на ПВР и
подготовка на датабаза на експерти во областа владеење на право. Аутпути: Обука за
граѓански организации, датабаза на експерти.
A3: Подготовка на календар на јавни политики, Агора сесија за подготовка на препораки за
Програмата на работа на Владата за 2016 во областа на владеење на право. Аутпути:
Календар за Програмата за работа на Влада за 2015 и структурирани препораки од граѓанското
општество за Програмата за 2016.
A4: Подготовка на студија: Анализа на партиципативното креирање политики „Од нацрт до
закон“. Аутпут: Сеопфатна студија која ќе го евалуира процесот на партиципативно креирање
јавни политики.
Долгорочно влијание: Проектот ќе допринесе за развој на партиципативното креирање јавни
политики како резултат на повисоките капацитети на граѓанските организации, нивната
соработка и издадени студии и препораки.
Проектен буџет: £ 64,280
Временска рамка на имплементација: мај 2015 – март 2016
Поддржано од: Британската амбасада во Скопје
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