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"Израда Акционог плана за
побољшање правичног приступа

на воду и канализацију на подручју
Шумадије и Поморавља ", 

македонско искуство



 Након процјене карте за равноправан приступ водама и
канализацији, свеснији смо да неједнакости и даље
постоје у Македонији, како друштвеним тако и
географским (имамо 83% приступа канализацији у
руралним подручјима у односу на 99% у урбаним
срединама, извјештај ЈМП, 2015 ).

 Недостатак финансија идентификован је као велики
проблем

 Недостатак УМХ у школама (осим у једној приватној школи
у Велесу)

 Недостатак приступа питкој води и санитарија за
бескућнике

 Бактериолошки неадекватна вода за пиће у руралним
подручјима (20-40%)

 Нема приступа питкој води и канализацији у верским
објектима



 Лидер организација: Новинари за људска права
 Удружења и заинтересоване стране: Институт за јавно здравље
 Скала Акционог плана: (регионална, 3 заједнице - Скопље, Велес и
Куманово - учешће више од половине становништва у Македонији)

Временски оквир

Пројекат је требао трајати 5 мјесеци, од 1. новембра 2016. до 31. 
априла 2017. године. Али због политичке кризе у Македонији, ванредних
парламентарних избора и локалних избора заказаних за 15. октобар
2017, нисмо завршили пројекат у одреџено времо. Одложили смо га до
краја године



 Приоритетне области деловања
а) Управљање оквирима управљања како би се обезбедио
једнак приступ

б) Смањивање географских разлика
ц) Обезбеђивање приступа угроженим и
маргинализованим групама

д) одржавање воде и канализације приступачним
Приоритетне мере и сродни трошкови
Изградња капацитета
Политичке реформе
циљане инвестиције
Правне и институционалне реформе
Комуникације ...



Аранжмани имплементације, укљ. Временска линија
Пројекат је требао трајати 5 мјесеци, од 1. новембра 2016. до 31. априла 2017. 
године. Али због политичке кризе у Македонији, ванредних парламентарних
избора и до локалних избора заказаних за 15. октобар, пројекат је завршен на
крају године...

Претходне досадашње активности које се спроводе укључују:

Успостављање три локалне екипе које ће радити на припреми ЛАП-а
Представљање резултата самопроцене одговарајућим локалним властима и
заинтересованим странама, разматрање могућих побољшања и постизање
консензуса о приоритетима за акцију;
Развијање нацрта локалнеог акционог приступа
Представљање нацрта локалног акционог плана локалним властима и
заинтересованим странама ради дискусије и усвајања.
Понудити ЛАП-у 3 циљне заједнице
Успостављање управних одбора
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА за ЛАП



Акције унутар ЛАП-а подељене су на:
Краткорочна акција (0-6 месеци)
На средни рок (6 месеци - 2 године)
Дугорочна акција (2 године -5 година)



Процес


 сарадња
 расположење за промене
 жеља да се побољша ситуација у погледу приступа води и

санитаријама



 политичка криза
 дисфункцију институција
 неефикасност општина у предизборном периоду, али и

недостатак капацитета за рад на ЛАП-у



Али како не би имали "празне кораке" од имплементације
пројекта, и у оквиру тренутне политичке климе у земљи, 
направили смо неколико активности у правцу популаризације
ЛАП-а ...
Прво, организовали смо конференцију за штампу на којој смо
представили ЛАП који су припремили експертски тимови, 
открили смо приоритете за сваку од циљаних општина и
затражили од медија да овај приоритет потисну као једну од
добитних комбинација за њих
Друго, у припреми предизборне кампање, мобилисали смо
локалне невладине организације и лобирали смо код њих да
од будућих кандидата за градоначелника затраже да своје у
програме стављају у своје приоритете приступ воде и
канализација ... НВОје то стално захтевају од будућих
кандидата
Треће - радили смо директно са кандидатима номинованим за
градоначалника, и затражили смо од њих да потврди да ће, 
ако дођу на власт, изабрати предложени ЛАП ...



Још увек треба:
Прихватање ЛАП-а циљаним општинама и започињање
имплементације ЛАП-а, али и поред то иако официјлно
нису усвојени у "Велес" и "Куманово" почели су са
примјеном ЛАП-а.
 У Скопљу 2 стари јавни тоалети су реновирани и
стављен у употребу.
На националном нивоу, преговарамо о МХМ-у
(најмање један тоалет у школи и све јавне институције
које се требају прилагодити МХМ-у, порез за хигијену
се смањује са18 на 5% и отворити тржиште за
различитих и јефтинијих средства за УМХ и Фонд за
смањење менструалне сиромаштва)


