Београд, 26.3.2010

Министраство животне средине и просторног планирања
Н/Р Министру господину Оливеру Дулићу
Предмет: Потписивање меморандума о сарадњи Министарства
животне средине и просторног планирања и заинтересованих
организација цивилног друштва
Поштовани господине Дулићу,
Желећи да унапредимо сарадњу између Министарства које водите и
организација цивилног друштва, обраћам Вам се у име БЕЛС покрета
(Bells movement) чији је национални координатор ѕа Србију Удружење
грађана „Центар модерних вештина“ (ЦМВ) из Београда. Циљ овог
пројекта је да теме животне средине добију место приоритета и нађу се у
фокусу приликом одлучивања на свим нивоима.
Један од циљева националне коалиције је и потписивање меморандума о
сарадњи између Министарства и заинтересованих организација цивилног
друштва. До сада је нашу иницијативу подржало 38 организација из целе
Србије. Верујући да уз добру комуникацију заједно можемо пуно тога
доброг учинити, позивамо Вас да потпишете Меморандум и тиме
допринесете унапређењу стања у области животне средине и даљој
демократизацији Србије. Оно што ми видимо као интерес укључивања
Министраства у реализацију пројекта је боља сарадња са цивилним
сектором и дијалог чији ће резултат бити квалитетни предлози и сугестије
за унапређење животне средине и бољи живот грађана Србије. Цивилни
сектор поседује велику базу експертског знања и воље да се ангажује у
свим сегментима ове области.
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У оквиру активности БЕЛС покрета, до сада смо основали неформалну
Зелену посланичку групу, потписали меморандум о сарадњи са неколико
општина и градова у Србији, основали националну коалицију коју чине
представници невладиног сектора, државних институција, политичких
странака и бизнис сектора, реализовали национално и регионално
истраживање....
Министарство животне средине и просторног планирања је и до сада
пружало подршку Белс покрету, на чему Вам још једном захваљујемо.
Намера нам је да ову сарадњу проширимо и тиме дамо нови импулс
изградњи демократских механизама и унапређењу животне средине у
Србији.
У нади да ћете прихватити овај позив и заказати потписивање
меморандума о сарадњи са организацијама цивилног друштва, стојимо
Вам на располагању за све неопходне информације и помоћ.
Срачан поздрав,
Милош Ђајић
Центар модерних вештина

M: 063 578 361
T: 011 3448 008
E: milos.djajic@cmv.org.rs
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