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CRCD Bi-lingual Newsletter n.1/2015 

APRIL - JUNE, 2015 

ВОВЕД 

Овој билтен има за цел да ја информира јавноста за главните 

достигнувања и активности на Центарот за истражување, меѓугранична 

соработка и развој (ЦИСР) во период од три месеци. Исто така има за цел 

да ја информира јавноста за главните случувања, настани и проекти во 

областа на меѓуграничната соработка, размена, практики и активности. 

Билтенот ќе биде објавен на официјалната интернет страна на ЦИСР и 

ќе биде достапен во pdf формат. Дозволено е превземање и ширење на 

содржините кои се заштитени со лиценцата на Creative Commons: 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International. 

INTRO 

This newsletter aims at informing the public on Center for research, cross-

border cooperation and development (CRCD) main achievements and 

activities in a period of three months. It also aims at informing the public on 

main highlights, projects and events in the field of cross-border cooperation, 

exchange, practices and activities. The newsletter will be published on the 

CRCD official web-site and will be available for download in pdf format. Its 

sharing is allowed however the content of the news reported in the newsletter 

are subject to Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International. 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ 

Центарот за истражување, 

меѓугранична соработка и 

разбој во соработка со 

Меѓународната Фондација 

Балкан-нет, започнаа со 

имплементацијата на проектот 

USE-IT MAP OF SKOPJE, 

подржан од Град Скопје. 

NEWS 

CRCD, in cooperation 

with Balkan Net  (International 

Foundation based in Skopje) will 

implement the project USE-IT 

MAP OF SKOPJE. The project is 

supported and approved by the 

City of Skopje. 

 

 

 

http://centercrcd.org/2015/06/12/launched-new-
project-use-it-map-of-skopje/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.lazoroski.com/balkannet/index.php/projects
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Shared on  

"Institutional capacity, good governance and strong public and private 

partnerships are more important than money." - Corina Cretu 

ЦИСР НА АКАДЕМИЈАТА ЗА ЛИДЕРСТВО 2015 

ЦИСР преставници учествуваа на 

Академијата за Лидерство организирана 

од страна на Меѓународната Фоднација 

Балкан Нет, во соработка со 

Националната Асоцијалица на 

Општински службеници оф Бугарија и 

подржана од фондацијата Ханс Зајдел и Советот на Европа. 

АКАДЕМИЈАТА ЗА ЛИДЕРСТВО содржи серија на три интерактивни 

работилници кои се изработени и засновани на потребите на 

невладините организации и општините уште од 2012 година.  

CRCD AT THE LEADERSHIP ACADEMY 2015 

CRCD representatives were attending this year Leadership Academy 

organized by Balkan Net, in cooperation with NAMCB (National Association 

of the Municipal Clerks in Bulgaria) and supported by the Hanns Seidel 

Stiftung, Bulgaria. The LEADERSHIP ACADEMY, 2015 consists of three 

interactive workshops, in accordance with the programme particularly created 

for the needs of the non-governmental institutions and municipalities and 

tested in the region since 2012.  

 

Во периодот од Април до Јуни 2015 на блогот на 
ЦИСР следните Европрегиони и платформи беа 
презентирани: 

In the period between April and June 2015 on the CRCD 
special blog the following euroregions and platforms 
were presented: 

 Week (VI) Euroregion: European Region 
Tyrol-South Tyrol-Trentino 

 Week (VII) Euroregion: Euroace 

 Week (VIII) Euroregion: Carpathian 
Euroregion 

 Week (IX) Euroregion: Danube-Kris-Mures-
Tisa [DKMT] 

 Week (X) Euroregion: Ems Dollart Region – 
EDR 

 Week (XI) Euroregion: Alpen-Adria 

 Week (XII) Euroregion: Pomerania 

 Week (XIII) Euroregion: Euregio Pskov-
Livonia 

 Week (XIV) Euroregion: Euroregion Saule 

 Week (XV) Euroregion: Galicia-North of 
Portugal 

 Week (XVI) Euroregion: Elbe/Labe  

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT US 

CRCD 

info@centercrcd.org 

http://centercrcd.org/ 

https://1euroregionxweek.wordpress.com/ 

https://1euroregionxweek.wordpress.com/2015/06/24/this-week-xvi-euroregion-elbelabe-projects/
http://centercrcd.org/
https://1euroregionxweek.wordpress.com/
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ЦИСР НА ОБУКА ПРЕВЕНЦИЈА НА ХИВ И УПОТРЕБА НА 

ДРОГИ ПОМЕЃУ ГРАЃАНИТЕ ОД ПОГРАНИЧНИТЕ 

ОБЛАСТИ 

ЦИСР присуствуваше со свој преставник на обукаѕа организирана од 

страна на здружението ХОПС за ХИВ превенција. Обуката беше 

организирана во рамките на ЕУ проектот Превенција на ХИВ и употреба 

на дроги помеѓу граѓаните од пограничните области. Повеќе 

информации за проектот се достапни на: www.hops.org.mk и 

www.drughiv.org.  

CRCD AT TRAINING FOR PREVENTION OF HIV AND USE 

OF DRUGS AMONG THE CITIZENS IN THE CROSS-

BORDER AREAS 

CRCD attended with its own representative a training organized by the 

association HOPS. The training was organized within an EU progject HIV 

prevention and use of drugs among the citizens of cross-border areas. More 

information of the project can be found at: www.hops.org.mk and 

www.drughiv.org.  

 

 

 

 

ЦИСР започна нова кампања со наслов Чисто 
Скопје. Преку посебен креиран блог, се повикуваат 
граѓаните на градот Скопје да постираат 
фотографии од уличен отпад, од отпад оставен во 
парковите, неисчистени и со денови запустени и 
неисправни контејнери, искршени канти за ѓубре 
или идеи каде канти би можеле да се постават (со 
кратко објаснување на локацијата)! Секоја 
фотографија која ги исполнува горенаведените 
услови, е објавена на овој блог (анонимно)! 

CRCD started new campaign called Clean Skopje. 
Through a specially created internet blog, citizens are 
called to post photos of trash found on the streets of the 
city of Skopje, as well as overloaded and broken 
containers, with an explanation and details of the 
location where the photo has been taken! Every photo is 
published on the blog (anonymously)! 

 

https://cistoskopje.wordpress.com/  
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http://www.hops.org.mk/
http://www.drughiv.org/
http://www.hops.org.mk/
http://www.drughiv.org/
https://cistoskopje.wordpress.com/
http://centercrcd.org/
https://1euroregionxweek.wordpress.com/
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СЛЕДЕТЕ НЕ 

ЦИСР можете да го следите и на социјалните мрежи! 

FOLLOW US 

You can follow CRCD on the social networks as well! 

 

   
 

https://www.facebook.com/crcd.skopje
http://mk.linkedin.com/in/centercrcd
https://twitter.com/crcd_skopje

