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 Суоснивачи су професионалци у области јавних политика с значајним искуством у

 креирању и управљању развојим пројектима (клима, енергетика, сиромаштво, миграције)

 вишегодишњим радним искуством у владиним институцијама и међународним организацијама као што су

Програм за развој Уједињених нација (UNDP) и ОЕБС (OSCE)

 Партнерска мрежа РЕС фондације брзо расте захваљујући личним, вредносним и

професионалним везама
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НАША ПОРУКА ПАРТНЕРИМА

 Ми оснивачи РЕС фондације верујемо да грађани на Западном Балкану имају право на разноврсна и

квалитетнија јавна добра (public goods)

 Грађанима су потребне самосталније и виталније локалне заједнице као оквир за њихов одржив

развој

 Професионалци, потрошачи, академска заједница, парламенти, локалне власти и уопште јавни, 

приватни и цивилни сектор морају да се оснаже и успоставе партнерску мрежу како би се постигли

ови циљеви



РЕС ФОНДАЦИЈА РАДИ НА

 оснаживању и успостављању партнерстава између заинтересованих страна

 осмишљавању делотворних, квалитетних и спроводљивих програма прилагођених локалном

контексту који су спремни за донаторе и инвеститоре

 креирању климатске и енергетске политике на националном и локалном нивоу и кроз 

седам партнерских пројеката



НАША ПАРТНЕРСКА МРЕЖА

МЕЂУНАРОДНИ НИВО – донатори - међународне развојне агенције и фондације:

 Хајнрих Бел фондација (HBS)

 Европска климатска фондација (ECF)

 Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) 

 Фондација браће Рокфeлер (RBF)

 Развојне и професионалне институције из других земаља

НАЦИОНАЛНИ НИВО – блиска сарадња и координација активности с приватним сектором, владиним

институцијама,  ПКС, невладиним сектором, делегацијом Европске уније, амбасадама и канцеларијама

Уједињених нација

ЛОКАЛНИ НИВО– блиска сарадња с СКГО, партнерства с локaлним самоуправама



СВОЈУ ПАРТНЕРСКУ ВИЗИЈУ ОСТВАРУЈЕМО

 Експертизом, саветовањем

 Успостављањем партнерстава и координацијом заинтересованих страна у следећим областима

Енергетска и ефикасност природних ресурса

Обновљиви извори енергије

Ублажавање и адаптација на климатске промене

Смањење енергетског сиромаштва

Повећање запошљавања и дохотка у области циркуларне економије

Побољшање стања животне средине и јавног здравља



ОДРЖИВОСТ НА ДЕЛУ!

Енергетска ефикасност у домаћинствима

 Делотворни савети за смањење енергетског сиромаштва

 Замена неефикасних шпорета у најсиромашнијим домаћинствима

 Сарадња са локалним заједницама и центрима за социјалну заштиту

 Регионално умрежавање

Енергетска ефикасност у јавном сектору

 Локално енергетско планирање засновано на Акционом плану за одрживо климатско и енергетско

планирање по моделу Повеље градоначелника

 Стварање локалних центара енергетске и ресурсне ефикасности по узору на препознате лидере

 Локално, регионално и прекогранично партнерство



ОДРЖИВОСТ НА ДЕЛУ!

Обновљиви извори енергије

 Координација заинтересованих страна, управљање партнерстивма за нову политику обновљивих извора

Србије

 Уклањање препрека за развој тржишта биомасе, соларне енергије, топлотних пумпи. 

 Партнерство с приватним сектором

Климатске промене

 Мобилизација заинтересованих страна (приватни сектор и локалне самоуправе) и прикупљање улазних

података за процес израде Националне стратегије за борбу против климатских промена

Одрживост пословања приватног сектора

 Промовисање зелене/циркуларне економије у јавним полииткама и привредним секторима



ГДЕ СТЕ БИЛИ ШТА СТЕ РАДИЛИ ? НАШЕ ИСКУСТВО.

Овде је предвиђена мапа



ГДЕ СТЕ БИЛИ ШТА СТЕ РАДИЛИ ? НАШ ПАРТНЕР.

Овде је предвиђена мапа



ЗАЈЕДНО СМО СКУПА!

Овде је предвиђена мапа



ЛОКАЛНИ НИВО У ФОКУСУ

 Дугогодишње искуство и рад с локалним самоуправама

 Блиска сарадња с Сталном конференцијом градова и општина, партнерство с локалним

самоуправама

 Успостављена партнерства у области локалног енергетског планирања и делотворног система

енергетског менаџмента

 До сада потписано (или у фази потписивања) пет споразума о сарадњи у области локалног

енергетског менaџмента с Краљевом, Ужицем, Трстеником, Параћином, Врбасом



НА ПРИМЕР ИНВЕНТАР. ЈЕДАН ОД МНОГИХ
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ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ И ВИ

Пројекти Успостављање партнерстава Институције

www.resfoundation.org



ПАРТНЕРСТВО ЗА ВИТАЛНОСТ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Ми иницирамо, успостављамо и оснажујемо

партнерства између свих заинтересованих страна

јавног, приватног, невладиног сектора и грађана

у пружању јавних добара и услуга

које доприносе виталности локалних заједница и безбедности грађана


