
 
 

 
 

 

 

Предмет: Одбележување на Глобалната недела на отчетност, 12 – 16 ноември 2018 година  

Почитувани,  

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Балканската мрежа за развој на граѓанското 
општество (БЦСДН) Ве покануваат да ни се приклучите во одбележувањето на Глобалната недела за 
отчетност која се случува во период од 12 до 16 ноември 2018г. на глобално ниво. За нас е важно оваа 
недела сите заедно да покажеме дека имаме волја да ги промовираме и практикуваме 12-те заложби од 
Глобалниот стандард за отчетност, за она што сакаме да го постигнеме како граѓански организации, кој е 
нашиот пристап кон промените за кои работиме и какво е нашето интерно работење.  

Со оваа порака сакаме да потсетиме дека Насоките за поддршка на Европската Унија за граѓанското 
општество за земјите од процесот (види на следниот линк: http://bit.ly/eug2016) на проширување 
нагласуваат дека практикувањето на транспарентност и отчетност само по себе е клучна компонента на 
секоја демократија. Затоа сметаме дека организациите постојано треба да се стремат да ја подобрат 
својата отчетност преку јакнење на своите корисници, преку повисоки стандарди на добро управување, 
демократско донесување на одлуки и транспарентно финансиско работење. МЦМС со спроведувањето на 
програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“ која е 
финансирана од Европската Унија, токму цели кон создавање на граѓански организации  кои се ефективни, 
транспарентни и отчетни и кои делуваат во поддржувачка финансиска околина.   

Во прилог на ова писмо, е динамичната коцка во која се претставени 12-те заложби за отчетност. Овие 
заложби се моќен наратив за вредноста на граѓанските организации и улогата која тие ја имаат во 
градењето на демократските општества ширум светот. Ние ги поттикнуваме организациите да го прошират 
концептот на Глобалниот стандард  (види на следниот линк: http://bit.ly/12zdocso), а динамичната коцка 
да служи како секојдневен заеднички потсетник кон што се стремиме.  

За да се приклучите кон иницијативата Глобалната недела на отчетност и придонесете кон силни 
вредности и добро управување на граѓанските организации, а со тоа и на Вашата организација  ви 
предлагаме да ја разгледате динамичната коцка, и да ја составите следејќи го упатството. Потоа можете 
да ја постирате на некој од социјалните медиуми користејќи го хаштагот #BeAccountable. Со ова ќе слушнат 
голем број засегнати страни за практиките на градење отчетност и доверба во Вашите организации. 
Приклучете ни се и споделете! 

Прилог: 1. Динамична коцка на отчетност, 2. Информација за програмата „Одржливо граѓанско општество 
– државно финансирање на граѓански организации“. 

Со почит, 
Во име на МЦМС и БЦСДН 
11-201/11-2018 
Скопје, 12.11.2018 
 

Емина Нурединоска 
Раководител на одделение во МЦМС 
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