
СинАтина е јавна платформа што има цел да изгради доверба и да поттикне соработка 
помеѓу цивилното општество и градот. СинАтина ги поврзува жителите што планираат 
активности со луѓе и институции, кои може да го зголемат ефектот од нивното 
дејствување. Таа ја користи креативноста на жителите и силата на нивните идеи за да го 
подобри управувањето со градот. Во сржта на синАтина е веб-страницата на платформата 
што им овозможува на припадниците на заедницата да учествуваат во решавањето на 
проблемите и реформите. Поединци и групи поднесуваат предлози за активности и идеи 
за тоа како да го подобрат градот. Оние што поднеле предлози потоа бидуваат поврзани 
со релевантните претставници на локалната власт и со приватни бизниси, кои може да 
придонесат за остварување на нивните идеи. На прикажаните паноа се проектите:
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МОЕТО СОСЕДСТВО: 
КОЛОНОС

ПРИКАЗ НА ГРАДСКИТЕ ПОТРЕБИ, 
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
И ИНВОЛВИРАНИТЕ ЛОКАЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ГРУПИ

времетраење: 1,5 месец; 14 интервјуа 
со локални организации и жители; 
31 прашалник; 3 фокусни групи; 
мапирање 40 локални организации 
(+20); презентирани 21 различни 
градски потреби; 120 различни погледи 
за локалното подрачје; 70 поединци 
учествувале во различните активности 
на денот на настанот



ПРОЕКТ „CURING THE 
LIMBO“: 

Проектот „Залечување на 
неизвесноста“ (Curing the Limbo) им 
помага на бегалците и на локалните 
невработени лица. Програмата се 
развива околу циркуларен систем 
на „дарување“: бегалците добиваат 
прифатливи простори за живеење 
од расположливиот станбен фонд на 
градот, а за возврат, тие вршат работа од 
јавна корист и учествуваат во активности 
што го подобруваат квалитетот на 
животот во атинските населби.



ОПШТИНСКИ ПАЗАР 
КИПСЕЛИ: 

Општинскиот пазар Кипсели беше 
реновиран од страна на општината 
Атина со европски средства. Градот 
Атина, користејќи ги партиципативните 
методологии на синАтина и следејќи го 
партиципативниот модел за управување 
и ревитализација на урбаниот пејзаж, 
се одлучи за отворен процес на 
консултирање на јавноста за нивната 
визија за Агората, кој започна во 2015 
година. Новиот модел на заедничко 
управување од страна на општината 
и граѓанскиот сектор првпат успешно 
се применува за јавен објект и врз 
непрофитна основа.



ПРОЕКТ ПОЛИС2:

ПОЛИС2 (POLIS2) е пилот-проект на 
градот Атина, кој ги повикува атинските 
жители и професионалци заеднички да 
го обликуваат идентитетот на градот. 
Преку проектот „ПАЗАРИ ВО ЦЕНТАРОТ“ 
се предвидува искористување на 
напуштените продавници во центарот 
на Атина и поттикнување на развојот на 
деградираните подрачја.



ДОСЕГАШЕН РАЗВОЈ:

Приказ на постигнувањата на тимот 
на синАтина од започнувањето со 
работа во 2014 година до добивањето 
на ЕВРОПСКАТА НАГРАДА ЗА ГРАД НА 
ИНОВАТИВНОСТА, доделена на градот 
Атина за 2018 година, за систематската 
работа на општината во вклучувањето 
на активното граѓанско општеството и 
во развивањето широк и разновиден 
екосистем на заинтересирани страни 
во помошта на градот за воведување 
новини во контекст на сложените 
урбани предизвици и ограничените 
ресурси.
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