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ЕКОВИТА организираше посета на саемот АГРОТИКА  3 Фебруари, Солун 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.1988239204837364&type=3 

 

Доделена прва награда за граѓански новинар 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2033402066987744&type=3  
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ЕКОВИТА на две обуки во Крушево: 

Стратешко планирање и  

Односи со јавност и менаџирање на комуникација со социјални медиуми, во 

организација на ИРЗ Тетово и Центар за одржлив развој „АЛКА“ – Скопје 

ЕУ проект ,,Силни граѓански организации за позитивни социјални промени” 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2041835156144435&type=3 

 

ЕКОВИТА потпиша договор за нов проект - ФЕР КОН ПРИРОДАТА 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2043377295990221&type=3 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2041835156144435&type=3
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ЕКОВИТА национален победник за зелени бизнис идеи со филантропија 2018 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2084024331925517&type=3 

 

ЕКОВИТА на еднодневно теренско практично советување за модерни технологии во 

органското производство 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2153009385027011&type=3 

 

mailto:ekovita@mt.net.mk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2084024331925517&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2153009385027011&type=3
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ЕКОВИТА на работилница за климатски промени 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2164030700591546&type=3 

 

Проект: Фер кон природата 12,10,2018, Бегниште  

“Национален рурален парламент како глас на руралното население” 

Проектот е финансиран од Европската Унија 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2172932479701368&type=3 

 

mailto:ekovita@mt.net.mk
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ЕКОВИТА на тридневна работилница за пишување новинарски текстови за климатски 

промени. Обуките се дел од проектот "Да зборуваме за климатските промени" 

спроведуван од Еко-свест, CNVP Foundation и ДЕМ. Проектот е финансиран од 

Европската унија. 

 

“Граѓаните Активен партнер во реформите на водните политики“ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2193284750999474&type=3 

 

mailto:ekovita@mt.net.mk
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Поддршка за корисниците на грант да ги зајакнат партнерствата со бизнисите и полесно да 

прибираат средства од граѓани.26 учесници имаа симулиран состанок со претставничка од 
бизнис секторот која им даде совети за подобар пристап до потенцијалните бизнис донатори. 

Настанот се одржа во Скопје на 28.09 и 15.11.2018 во рамки на проектот „Промени за 

одржливост“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Конект во партнерство со 

Фондација Аполонија и Центарот за даночна политика. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539103916&sk=media_set&set=a.2193800967614519&type=3 

 

Ековита на работилница – Социјална вклученост на Рурална младина во организација на 

Мрежа за рурален развој на Република Македонија, Хотел Карпош Скопје- 15 Декември 

 

 
Data                                       MP                                   

Pretsedatel: 

12.01.2019 god.                                        
dipl. in`. biolog  Sa{ko Todorov 
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