
 

  

КУС ПРЕГЛЕД 
Нацрт Политика за ангажирање во заедницата 

Општината Витлси верува дека доброто ангажирање во заедницата води до подобри исходи за 

самата заедница, при што се помага да се негува долгорочна поврзаност помеѓу задницата и 

Општината, како и градење на довербата на заедницата во Општината.  

Политиката за ангажирање во заедницата за 2021 г. во целост опишува како Општината ќе се 

ангажира во заедницата. Овој информативен лист претставува кус преглед на главните 

обележја на Политиката, а доколку сакате да добиете преведена копија на целата Нацрт 

Политика за ангажирање во заедницата ве молиме јавете се на 9217 2542.  

Општината бара повратни коментари за нацрт политиката – вашите коментари можете да ги 

дадете со пополнување на кратка анкета. Анкетата ќе се затвори во недела на 14 февруари 

2021 г. во 11 часот навечер. 

Начела на политиката 

Во Општината Витлси, ангажирањето во заедницата: 

1. ќе се планира и ќе се испорачува на координиран начин, и ќе содржи јасно дефинирани 
цели и опсег  

2. ќе им овозможува на учесниците пристап до објективни, релевантни и навремени 
информации за да ги известува за нивниот придонес, а на заедницата ќе ù пружаме 
разумна поддршка за луѓето од неа да можат да се ангажираат на начин што ќе има 
значење  

3. ќе се спроведува со лица/групи кои ќе бидат претставници на лицата/групите засегнати од 
работите за коишто Општината се ангажира во заедницата    

4. ќе ги известува учесниците за тоа како ангажирањето во заедницата ќе влијае на 
донесувањето одлуки во Општината за работите што се предмет на самиот ангажман на 
Општината, и јасно ќе укаже на кој начин заедницата ќе биде известена за исходот од 
ангажманот и на кој начин коментарите од заедницата влијаеле врз донесената одлука  

5. ќе биде оценувано, а научените лекции ќе бидат применети во планирањето и 
спроведувањето на идните ангажирања во заедницата 

6. ќе биде секогаш отворено, при што ангажирањето и придонесот на заедницата ќе бидат 
добредојдени или преку структурирани можности и програми, или пак како резултат на 
избор на самите членови на заедницата да ги искажуваат своите гледишта и резултати кон 
кои тежнеат преку уредениот тек на ангажирање во Општината.  
 

Како и каде се ангажираме 

Начинот на којшто се ангажираме многу ќе влијае на тоа кој може да учествува. Општината ќе 

користи многу различни методи на ангажирање, и преку интернет и лично, со цел да одговори 

на различни ситуации. И ние знаеме дека некои лица се соочуваат со пречки што им 

оневозможуваат да се ангажираат во Општината, па затоа ќе се посветиме на користење 

методи коишто би поддржале учество на сите луѓе од заедницата.   

Општината ќе остане во редовен контакт со заедницата во текот на постапката на нашето 

ангажирање. Ние: 

https://whittleseasurveys.com.au/n/KrasN4a
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 на заедницата ќе и кажеме јасно на самиот почеток каква е постапката за тоа кога и како 

можат да очекуваат да бидат известени за секаков напредок во текот на самото 

ангажирање  

 на крајот на постапката ќе стапиме во контакт со учесниците за да ги известиме за исходот, 
вклучително и за тоа како нивното учество влијаело на донесувањето одлуки. 

Оценување и отчетност  

Општината Витлси се посветува на спроведување на првична ревизија на Политиката за 

ангажирање во заедницата во соработка со самата заедница во рок не подоцна од 15 месеци 

по усвојување на политиката, а ќе продолжиме да ја оценуваме и да ја ревидираме Политиката 

и на годишна основа да поднесуваме извештаи до Општината за делотворноста на истата.  

 

 


