N°1
Е-весник издаден од проект ЛЕССНО финансиран од програмата за Техничка помош за институционална поддршка 2011 на Европската Унија

ЛЕССНО е бидејќи социјалниот дијалог и доброто владеење може да профункционираат само
ако тоа го сториме заедно!
ВО ФОКУС
ЛЕССНО
Проектот

ЛЕССНО

започна

во

ноември 2015 година. Преку овој
проект

заедно

со

граѓанските

здруженија во општините каде се
формираа ЛЕСС (Локални економски
и

социјални

совети)

треба

да

формираме агенди со кои ќе ги
решаваме предизвиците на локално
ниво.

Социјалните

предизвици

се

силно поврзани со предизвиците на
стопанството. Општините и нивните
вработени

се

нашите

клучни

партнери. Сите заедно и работниците
и работодавачите, односно сите како
граѓани, треба да создадеме амбиент
и да придонесеме политиката да не е
ексклузивно, туку да е вклучувачко
право и предлозите и решенијата да
ги бараме и наоѓаме заедно од
локално

до

Активностите

национално
се

ниво.

спроведуваат

во

општините каде се формирани ЛЕСС:
Град Скопје, Гази Баба, Прилеп,
Битола,

Ресен,

Гостивар

и

Штип,

Струмица,

Тетово,
но

и

во

Куманово, Кавадарци и Охрид каде
има иницијативи или практики на
дијалог.

ЛЕСС треба да имаат
влијание врз политиките

ЛЕСС во основа се формирани како
тела со советодавна улога и во нив

има претставници на работниците,
работодавачите,

граѓанските

здруженија, образовните институции,

Взаемна помош за поголемо
влијание и поквалитетен
живот во заедницата

итн.

Напорите за социјалниот дијалог на

Тие се значајно место кое граѓаните

ниво на ЛЕСС да биде суштински жив

треба и мора да го користат за

и корисен, неопходно е да се градат

изразување

потребите,

капацитетите

предизвиците и за застапување на

работниците,

барања и решенија. За тоа како

државните службеници. Во текот на

функционира дијалогот и неговиот

проектот ќе организираме обуки и

исход во Советите, направивме над

работилници, ќе направиме мрежа за

10

соработка и ќе се обидеме да ја

центрите

за

вработување

на

состаноци.

посветеноста

на

Желбата

и

вработените

во

вкорениме

на

граѓаните,

работодавачите

довербата.

Ова

и

е

општините е за поздравување. Сепак

неопходно за да најдеме стратешки

јасно

прашања

е

дека

има

потреба

од

за

подобрување

на

дополнителен труд за да видиме

политиките и квалитетот на животот

вистински вклучувачки и мотивиран

во општините, чии жители и природа

импулс за дијалог и верба во него кај

заедно со капиталот го диктираат

сите чинители. Во следните месеци

темпото,

истражувањето ќе биде објавено на

здравјето на луѓето и околината.

квалитетот

на

животот,

веб страната на проектот.

Содржината на овој весник е одговорност само на Агро-Синдикат и не може никако да се смета
дека ги одразува мислењата на Европската Унија

