
Македонско еколошко друштво

Проект „Прекуграничен биосферен резерват Осогово“ 2013

ПОКАНА
за учество на работилница за

развивање на активности во рамки на Биосферен резерват (БР)

Почитувани,

Изминатите неколку години Македонското еколошко друштво, во соработка со општините од
осоговскиот регион, како и локалното население, работеше на развојот и заштитата на Осогово.
Во текот на спроведувањето на проектот „Осоговските Планини во Балканскиот зелен појас“
беше увидена можноста за развивање на подрачјето како модерен биосферен парк/резерват
„под капата“ на UNESCO, можност која може да доведе до повеќекратни придобивки за регионот.

Биосферните резервати се подрачја воспоставени во државите членки на Програмата на
UNESCO - Човек и биосфера (МАБ) за промовирање на заштитата на биодиверзитетот и
одржливиот развој заснован на напорите на локалните заедници и придонесот на науката.

Невладините организации и здуженијата имаат значајна улога во функционирањето на
биосферните резервати и затоа од особено значење е тие навреме да се запознаени со
основните функции на БР, како би можеле понатаму соодветно и активно да се вклучат во
креирањето на БР, користејќи ги можностите кои ги нуди БР, па делувајќи во таа насока и да
придонесат за развојот на регионот.

Затоа Ве покануваме да земете учество на работилницата за развивање на активности во
рамки на Биосферен резерват, на 28 јуни, во просториите на Градскиот музеј на Крива
Паланка, со почеток од 16 часот, на која ќе разговараме подетално за биосферните резеврати
и развивањето на проекти во рамките на истите. Воедно, ова ќе биде можност за
воспоставување или зајакнување на соработката на различните организации од регионот, што е
од неопходно значење за развојот на целото подрачје.

На состанокот се поканети туристички работници, невладини организации и здруженија од
осоговскиот регион.

Ве очекуваме,

Македонско еколошко друштво (МЕД)
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ДНЕВЕН РЕД

15:30 – 16:00 Пристигнување и регистрирање

16:00 -16:30 Претставување на претставниците на организациите

16:30 -16:45 Презентирање на концептот - Биосферен резерват

16:45 -17:15 Дискусија на темата

17:15 - 17:30 Кафе пауза

17:30 – 17:45 Презентација – развивање на проекти во рамки на Биосферен

резерват

17:45 – 18:00 Дискусија на темата

18:00 – 19:00 Работа во групи – Припрема на драфт план за проект

Контакт лице:
Евгенија Јордановска
jordanovska@mes.org.mk
02 2042 773
075 496 494

mailto:jordanovska@mes.org

