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1. Контекст
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС – Велес е невладина и непрофитна
организација, целосно посветена на развој и унапредување на демократските процеси
и развој на заедницата.
Фондацијата е основана на 16 октомври 2006 година, од страна на четворица основачи.
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС – Велес е невладина и непрофитна
организација, целосно посветена на развој и унапредување на демократските процеси.
Развива и поддржува иницијативи за вклученост на граѓаните во процесите на
одлучување и демократски развој, раководејќи се врз принципите на добро управување
и одговорно граѓанство, иницира практики на добро управување и зголемена
транспарентност, отчетност и одогворност на локалните власти.
Фондацијата е ориентирана кон зајакнување на доброто управување, транспарентноста,
отчетноста, граѓанското учество и граѓанскиот ангажман во локалните заедници,
планските региони и воопшто, националната заедница. Фондацијата ФОКУС претставува
мост помеѓу граѓаните и институциите на локалната заедница, со цел унапредување на
демократските процеси, одговорно граѓанство и добро управување.

Визија:
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС-Велес е финансиски и материјално
стабилна организација, вклучена во локални, национални и меѓународни мрежи на
соработка. ФОКУС е организација етаблирана во јавноста која придонесува за
вклученост на граѓаните во процесите на одлучување, како и демократски, социјален и
економски развој во регионот.
Мисија:
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС - Велес ги унапредува
демократијата и граѓанското опшетство, придонесува за развој на социјалните и
економски процеси. Развива и поддржува иницијативи кои се темелат на добро
управување и одговорни граѓани.







Вредности и принципи:
Интегритет на организацијата и нејзиното целокупно работење, отчетност и
транспарентност,
Посветеност на целите, услугите кон граѓаните и институциите во регионот во процесот
на унапредување на демократијата и граѓанското општество,
Партиципативност на граѓаните во градење на демократско општество,
Тимска работа, градење на одговорност, конзистенстност и компетентност на
вработените,
Професионалност, респектибилност и квалитет во спроведување на проектните
активности,
Градење партнерства и соработка со други орагнизации, заради остварување на
заеднички цели.
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Влијание во заедницата











Фондацијата ФОКУС е креатор на проектот за создавање на Домот на НВО во
Велес со финансиска поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и
Општина Велес.
Фондацијата ФОКУС е еден од креаторите на активностите на Зелената коалиција
со која беше затворена велешката тополница и обезбедена заштита на здравјето
и животот на граѓаните на Велес
Фондацијата ФОКУС континуирано креира, организира и спроведува
хуманитарни акции за граѓани на кои им е потребна итна помош во случај на
здравствени проблеми, социјални проблеми, елементарни и други непогоди.
Фондацијата ФОКУС во периодот кога функционираше како Центар за поддршка
на НВО овозможи развој и зајакнување на капацитетите на граѓанските
организации во Велес и регионот.
Фондацијата ФОКУС придонесе за зајакнување на квалитетот на општинските
услуги во Велес и општините во регионот преку реализација на голем број
проекти и активности за мониторинг и анализа на транспарентноста, отчетноста
и квалитетот на услугите
Фондацијата ФОКУС придонесе за развој на билатералната соработка со областа
АЛЗАС, Република Франција во областа на локалниот и регионалниот развој
преку поттикнување на туризмот и концептот на вински патишта.
Фондацијата ФОКУС е носител на активностите за донација на медицинска
помош за здравствени установи во Велес, Чашка и Скопје од страна на
асоцијацијата АЛМА, Алзас-Франција.
Фондацијата ФОКУС со поддршка од Министерството за надворешни работи на
Република Словенија обезбеди зајакнување на капацитетите за
самовработување и претприемништво на 50 креативни жени од
маргинализирани групи во регионот

2. Стратешки и оперативни цели
Стратешките оперативни цели на фондацијата се утврдени во Стратегискиот план на
фондацијата ФОКУС за периодот 2017-2020 година
Стратегиска цел 1:
Унапредување на вклученоста на граѓаните во процесите на одлучување и развој на
заедницата

Специфични цели




Иденитификување на потреби на граѓани и нивно процесуирање до локалните
власти
Поддршка на иницијативи од неформални женски групи
Поддршка на младите во изразување на своите ставови
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Стратегиска цел 2:
Мониторинг на локалната власт за практикување на принципи на добро управување
Специфични цели



Следење на донесување на програми и буџети на општините во регионот
Мониторинг на реализација на програми и буџети на општините во регионот

Стратегиска цел 3: Развој на социјални и економски процеси
Специфични цели



Поттикнување и развој на женското предприемништво
Градење на партнерства со бизнис заедницата

Стратегиска цел 4: Институционален развој
Главни активности:
 Организирање трибини и дебати по актуелни прашања во заедницата
 Организирање на работилници за утврдување граѓански приоритети;
 Организирање јавни расправи за програмите и буџетите на општините;
 Организирање на обуки за претставници на месна самоуправа;
 Анализи за квалитет на услуги и следење на развојните процеси во заедницата;
 Мониторинг на реализација на општинските програми и буџети;
 Работилници за бизнис сeктор и граѓанско општество за транспарентност и
отчетност во јавни набавки;
 Поддршка на граѓанскиот сектор за вклучување во процес на следење на јавни
набавки на локално ниво;
 Промовирање на нови технологии во процесите на креирање на политики и
вклучување во донесување на одлуки;
 Воведување на стандарди за квалитет во работата
 Подобрување на техничка опременост на организацијата;
 Обуки за вработени, волонтери и членови на Одборот
 Развој на волонтерска пракса
 Учество на меѓународни конференции
 интегритет во јавните набавки
 Членство во регионални мрежи
 Воспоставување на соработка со сродни организации од Западен Балкан
Воспоставена мрежа од граѓански организации кои го мониторираат спроведувањето
на јавните набавки користејќи унифицирани алатки за мерење и проценка на
почитувањето на стандардите за транспарентност, отчетност и Стратешките цели,
фондацијата ги остварува преку Годишна програма за работа
Референтни документи:
- Статут на Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС-Велес
- Стратегиски план на фондацијата ФОКУС за периодот 2017-2020 година
- Годишна програма за работа
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3. ДЕЛУВАЊЕ НА ФОНДАЦИЈАТА
3.1 ПРАВИЛА НА ДЕЛУВАЊЕ
Фондацијата за локален развој и демократија делува врз основа на Статутот на
фондацијата подготвен од Основачите на фондацијата и усвоен од Одборот на
Фондацијата.
Во своето делување Фондацијата ФОКУС ја почитува и следи законската регулатива,
Стратегискиот план на фондацијата ФОКУС за периодот 2017-2020 година и Годишната
програма за работа.
Во своето делување Фондацијата ФОКУС ги следи и применува Брањата на НВО
стандардот за квалитет подготвен од CNVOS и SIQ – Република Словенија.
Фондацијата работи и делува во согласност со:
 Политиката за квалитет
 Прирачникот за квалитет
 Прирачникот за управување со финансиски ресурси
 Постапката за управување со инфраструктура
 Постапката за управување со проекти
 Постапката за управување со документирани информации
 Постапката за вработување
 Постапката за обука
 Постапката за внатрешна и надворешна комуникација
Правилата и одговорностите на Фондацијата ФОКУС се документирани во овој
Прирачник за квалитет (ПК) кој е на располагање на сите вработени и други
заинтересирани страни (волонтери, надворешни соработници и сл.)
3.2 ИСПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА
Делувањето на Фондацијата ФОКУС е усогласено со:
 Законот за здруженија и фондации (Консолидиран текст/ Службен весник на
Република Македонија бр.52/2010 и 135/2011).
 Законот за сметководството за непрофитните организации (Службен весник на
РМ бр.24/03)
 Законот за архивски материјал (Службен весник на Република Македонија бр.
95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 53/2016)
 Уредбата за канцелариско и архивско работење (Службен весник на Република
Македонија бр.1/2014)
 Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Службен весник на
Република Македонија бр.12/2019)
И други закони кои се применуваат во различни области на активности.
Сите вработени и ангажирани лица во Фондацијата ФОКУС водат сметка работните
процеси да се одвиваат во согласност со горенаведените закони.
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Следењето на законите Фондацијата ФОКУС го спроведува со редовно ажурирање на
листата на закони (Ф3.2/1), excel документ достапен на сите вработени во Фондацијата
ФОКУС и други заинтересирани страни (волонтери, надворешни соработници и сл.)

Референтни документи:
- Листа на закони (Ф3.2/1)
3.3 Управување со документирани информации
Управувањето со документираните информации во Фондацијата ФОКУС се спроведува
во согласност со барањето 3.3 на НВО стандардот за квалитет.
Постапката за управување со документирани информации (постапки, записи,
прирачници, политики) на Фондацијата ФОКУС со ознака П3.3/1 обезбедува дека
организацијата има конкретни правила за управување со документацијата кои
произлегуваат од потребите на фондацијата и не се одредени со закон.
Постапката го утврдува начинот на креирање, означување, управување, ажурирање и
архивирање на документацијата усогласена со барањата на НВО стандардот за квалитет.
Сите важечки документи во рамките на Системот за управување со квалитет
Фондацијата ФОКУС ги чува во хартиена верзија во посебен Регистар за квалитет и во еверзија во посебен фолдер „СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ НА ФОНДАЦИЈАТА
ФОКУС“. Пристап до фолдерот имаат сите вработени во Фондацијата ФОКУС и други
заинтересирани страни (волонтери, надворешни соработници и сл.)
Референтни документи:
-

Постапка за управување со документирани информации П3.3/1

4. ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДСТВОТО
4.1 Посветеност на раководството
Раководството на Фондацијата ФОКУС во согласност со барањето 4.1 на НВО стандардот
за квалитет обезбедува докази дека создава и ја поттикнува околината за одржлив
развој и општествена одговорност и делува во насока на нејзино постојано
подобрување.
Раководството обезбедува дека управувањето со квалитет во фондацијата се
спроведува според методологијата на Деминговиот циклус:
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ПЛАНИРАЈ

ДЕЛУВАЈ

НАПРАВИ

ПРОВЕРИ

Циклусот овозможува континуирано подобрување на капацитетите на фондацијата во
обезбедувањето на услугите за корисниците. Деминговиот циклус е интегриран во
Мапата на работни процеси на Фондацијата ФОКУС
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Работните процеси во Фондацијата Фокус се одвиваат на три нивоа:
- Процеси на управување
- Процеси на реализација
- Процеси на поддршка
Еден од клучните процеси на поддршка се постапките за јавни набавки во насока на
обезбедување на потребни ресурси за процесите на реализација насочени кон
корисниците на услугите.
Процесите на поддршка ИКТ и сметководство се обезбедуваат од надворешни извори
(outsourcing).
4.2 Стратешко годишно планирање
Годишната програма за работа на фондацијата ФОКУС е усогласена со стратешките
приоритети на Стратегискиот план на фондацијата ФОКУС за периодот 2017-2020
година. Клучни стратегиски цели и приоритети на Годишната програма за работа за
периодот 2018/2019 година се:
Стратегиска цел 1: Унапредување на вклученоста на граѓаните во процесите на
одлучување и развој на заедницата преку трите специфични цели поточно
1. Идентификување на потреби на граѓани и нивно процесуирање до локалните
власти,
2. Поддршка на иницијативи од неформални женски групи
3. Поддршка на младите во изразување на своите ставови
Стратегиска цел 2: Мониторинг на локалната власт за практикување на принципи на
добро управување преку две специфични цели и тоа:
1. Следење на донесување на Програми и Буџети на општините во регионот
2. Мониторинг на реализација на Програми и Буџети на општините во регионот
Стратегиска цел 3: Развој на социјални и економски процеси преку две специфични
цели
1. Поттикнување и развој на женско претприемништво
2. Градење на партнерства со бизнис заедницата
Стратегиска цел 4: Институционален развој преку четири специфични цели
1. Внатрешна реорганизација на Фондацијата
2. Донесување на Стратегиски планови
3. Практикување на волонтерска работа
4. Континуирано обучување и усовршување на персоналот
Фондацијата Фокус ги имплементира своите цели преку следните програмски области:
А. Програма за добро управување (владеење)
Б. Програма за развој на социјални и економски процеси
В. Програма за млади
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4.3 Следење на реализација на плановите и известување за резултатите
Фондацијата ФОКУС ја следи реализацијата на плановите прелу организација на
редовни состаноци за преиспитување и утврдување на евентуални корекции во
имплементацијата на плановите.
За клучни прашања за непреченото остварување на плановите фондацијата се
консултира со членовите на Одборот.
Фондацијата доставува извештаи до Одборот за сите реализирани планови и проекти, а
еднаш годишно доставува и Годишен наративен и финансиски извештај за работењето
и постигнатите резултати.
4.4 Организација, одговорност и овластувања
Тимот на Фондацијата Фокус работи според организацијата на фондацијата која
овозможува непречено спроведување на утврдените нивоа на работни процеси во
фондацијата. Организацијата овозможува заедничко делување на законодавните и
извршните органи на фондацијата во насока на постојано подобрување и во согласност
со барањата на НВО стандардот за квалитет.
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Организациската структура на фондацијата овозможува непречена соработка на
Извршниот директор и тимот на фондацијата со Одборот и Комисијата за надзор и
контрола кои се навремено известени за сите проекти, активности и клучни прашања во
контекст на остварување на целите на фондацијата и обезбедување на постојано
подобрување во управувањето со квалитет.
Одговорностите и овластувањата се утврдени во Статутот на Фондацијата за локален
развој и демократија ФОКУС-Велес.
Во оперативните процеси одговорностите и овластувањата на членовите на тимот ги
утврдува Извршниот директор.

5. ВРАБОТЕНИ И ВОЛОНТЕРИ
5.1 Вработување во Фондацијата ФОКУС
Вработувањето во Фондацијата ФОКУС е усогласено со законската регулатива и етичките
принципи на транспарентност, професионалност, отвореност и еднаков пристап. Врз
основа на барањето на НВО стандардот за квалитет Фондацијата ФОКУС располага со
Постапка за вработување, воведување во работа, информирање и мотивација со ознака
П5.1/1. Во документот детално е опишана постапката за вработување и ангажирање на
волонтери и надворешни лица во фондацијата.
Фондацијата ФОКУС особено внимание посветува на поттикнувањето и поддршката на
волонтерството, особено кај младата популација.
Референтен документ: Постапка за вработување, воведување во работа, информирање
и мотивација - П5.1/1
5.2 Оспособување и обука
Фондацијата ФОКУС работи на континуирано зајакнување на капацитетите на членовите
на тимот во рамките на проектите и активностите што ги спроведува. Фондацијата е
вклучена во сите расположиви програми за обука во рамките на проектните активности
како и програмите за кои ќе оцени дека е неопходна специјализирана обука.
Фондацијата подготвува Годишен план на обука и води регистар на обука. Начинот на
спроведување на обука е утврден со Постапка за обука П5.2/1. Постапката го опишува
начинот на планирање, реализација и следење на обуката.
Референтни документи:
 Годишен план на Обука
 Формулар за посета на обука Ф 5.2/1
 Регистер на обуки Ф 5.2/2
Издание 1 2019/6/24
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6. УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ
6.1 Управување со финансиски ресурси
Управувањето со финансиски ресурси во Фондацијата ФОКУС е опишано во
Прирачникот за управување со финасиски ресурси ПФ 6.1/1
Прирачникот ги опишува сите принципи и процедури за управување со финансиски
ресурси базирани на закон како и процедурите кои произлегуваат од практичната
работа на фондацијата:


































ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ
ЦЕЛИ НА ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ
ОДГОВОРНОСТИ
СТРУКТУРА
БУЏЕТИРАЊЕ И МОНИТОРИНГ
СМЕТКОВОДЕН СИСТЕМ НА ФОНДАЦИЈАТА ФОКУС
ПОСЕБНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРАШАЊА
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ФОНДОВИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
СМЕТКОВОДСТВО И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОГРАМИ ЗА ГРАНТОВИ
ДАНОЧНO СМЕТКОВОДСТВО И ИЗВЕСТУВАЊЕ
ОДАНОЧУВАЊЕ/ ДАНОК НА ДОБИВКА
ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ)
ДАНОК НА ЛИЧНИ ПРИХОДИ
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРИДОНЕСИ
СИСТЕМ ЗА ВНАТРЕШНИ КОНТРОЛИ
ПОТПИСНИЦИ НА БАНКАТА
ИСПЛАЌАЊЕ НА СРЕДСТВА
ГАРАНЦИИ
РЕФУНДИРАЊЕ
АЛОКАЦИЈА НА ТРОШОЦИ
БАНКАРСКИ ТРАНСФЕРИ
УСОГЛАСУВАЊЕ
ПРЕСМЕТКА НА ПАРИ
ИСПЛАТА НА ПЛАТИ
ДОВЕРЛИВОСТ
РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА
КОНТРОЛА
УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ ДОКУМЕНТИ
ЗАПИСИ

Прирачникот е преземен како добра пракса од Центарот за граѓански комуникации –
Скопје и уреден во согласност со потребите на Фондацијата ФОКУС.
Референтен документ: Прирачник за управување со финасиски ресурси ПФ 6.1/1
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6.2 Управување со инфраструктура
Фондацијата ФОКУС води грижа за одржување и заштита на инфраструктурата и
техничките ресурси во нејзина сопственост. Управувањето со инфраструктурата е
опишано во Постапката за управување со инфраструктура П6.2/1.
Постапката ги дефинира одговорностите за управување, одржување и заштита на
инфраструктурата која вклучува привремен простор за работа, возило, мебел,
компјутерска и друга техничка опрема. Фондацијата се грижи и за заштитата на
информациите и примената на етичките приниципи со кои се превенира злоупотреба
на информациите.
Референтни документи:
- Постапката за управување со инфраструктура П6.2/1
- Ф 6.2/1 Барање за користење на инфраструктура во сопственост на Фондацијата
ФОКУС
- Ф 6.2/2 Реверс
- Ф 6.2/3 Потврда за враќање на користена инфраструктура
- Ф 6.2/4 Евиденција на користење на инфраструктура
- Ф 6.2/5 Пописна листа

7. УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ
7.1 Насоченост кон корисниците на услуги
Фондацијата ФОКУС работи на постојано подобрување на работните процеси во насока
на обезбедување на квалитетни услуги за корисниците. Работните процеси на
фондацијата се насочени кон следните групи на корисници:
-Граѓани
-Заедници на станари
-Млади
-Жени
-Волонтери
-Локална самоуправа
-Плански региони
-Бизнис акцелератори и асоцијации
Фондацијата е во постојана комуникација со корисниците на услуги со цел реално да ги
процени потребите и да ги усогласи проектите и активностите со очекувањата на
корисниците. Начинот на комуникација е утврден со Постапката за внатрешна и
надворешна комуникација П4.5/1 која ги утврдува правилата и принципите за
комуникација со надворешни лица , партнери, соработници, корисници на услуги.
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Референтни документи:
-

п4.1 Политика на квалитет на Фондацијата ФОКУС
Постапка за внатрешна и надворешна комуникација П4.5/1

6 .Записи
 Ф 4.5/1 Листа на присутни
 Ф 4.5/2 Записник од состанок
 Покани
 Агенди
 Извештаи
 Соопштенија
 Известувања
 Службена писмена и електронска кореспонденција
7.2 Насоченост кон донаторите
Фондацијата ФОКУС сите работни процеси кои се однесуваат на реализацијата на
проекти и активности финансирани од домашни и меѓународни организации и
донатори ги базира на правилата и процедурите утврдени од донаторите во
специфичните програми. Фондацијата целосно и навремено ги спроведува постапките
за известување на донаторите преку наративни и финансиски извештаи, мониторинг,
евалуација на резулатите од реализираните проекти и активности и други постапки
утврдени од донаторите. Во комуникацијата со донаторите, Фондацијата ФОКУС
секогаш се раководи од принципите на одговорност, професионалност,
транспарентност, отчетност и етичко работење. Начинот на комуникација е утврден со
Постапката за внатрешна и надворешна комуникација П4.5/1 која ги утврдува правилата
и принципите за комуникација со надворешни лица.
Референтни документи:
-

п4.1 Политика на квалитет на Фондацијата ФОКУС
Постапка за внатрешна и надворешна комуникација П4.5/1

7.3 Управување со услуги за корисниците
Грижата за корисниците е утврдена со Политиката на квалитет на Фондацијата со која
фондацијата Фокус ја потврдува насоченоста кон обезбедување на услуги кои се во
согласност со очекувањата и потребите на корисниците. Евалуацијата на задоволството
на корисниците на услуги се прави преку евалуациони прашалници. Тимот на
фондацијата Фокус е вклучен во анализирањето на реализацијата на услугите. Секој
член од тимот има право да предложи подобрувања во насока на поуспешна
реализација на проектите и активностите и остварување на очекувањата на
корисниците.
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Референтни документи:
-

п4.1 Политика на квалитет на Фондацијата ФОКУС
Постапка за внатрешна и надворешна комуникација П4.5/1

7.4 Управување со проекти
Одговорностите и овластувањата во реализацијата на проектите и активностите се
однесуваат на одговорност кон крајните корисници на активностите и насоченост кон
постојано подобрување на изведбата. Управувањето со проекти како клучен процес на
реализација за обезбедување на квалитетни услуги за корисниците е опишано во
Постапката за управување со проекти П 7.4/1 која ги дефинира сите фази на
управувањето со проекти:
 Планирање
 Идентификација
 Формулација и апликација
 Финансирање
 Имплементација
 Мониторинг и евалуација
Постапката ги дефинира и одговорностите и овластувањата во планирањето и
имплементацијата на проектите на Фондацијата ФОКУС. Имајќи во предвид дека
најголем дел од работните процеси во Фондацијата за локален развој и демократија
ФОКУС се однесуваат на апликацијата и имплементацијата на проекти во интерес на
заедницата, оваа постапка е една од клучните што обезбедува постојано подобрување
на изведбата.
Референтни документи:
- Постапка за управување со проекти П7.4/1
- Листа на проекти Ф 7.4/1
7.5 Градење на партнерства и мрежи
Градењето на партнерства и мрежи е дефинирано во Политиката на квалитет во која
Фондацијата ФОКУС ја потврдува насоченоста кон „развој на домашни и меѓународни
мрежи за граѓански активизам“. Фондацијата ФОКУС е отворена за соработка со сите
заинтересирани партнери и соработници од земјата и странство. Фондацијата има
искуство во вмрежување на локално, регионално, национално и меѓународно ниво за
реализација на конкретни активности и проекти.
Потребата за вмрежување се утврдува во соработка со Одборот и врз основа на
потребите за вмрежување и соработка насочена кон реализацијата на проекти во
интерес на заедницата.
Референтни документи:
- п4.1 Политика на квалитет на Фондацијата ФОКУС
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8. СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ
Фондацијата ФОКУС следењето и вреднувањето го базира на процедурите за
мониторинг и евалуација утврдени во различни програми на домашни и меѓународни
донатори. Во тој контекст, Фондацијата користи различни постапки и записи утврдени
од страна на донаторите. Фондацијата во наредниот период ќе воспостави внатрешни
процедури за следење на процесите и мерење на задоволството на заинтересираните
страни во согласност со барањата во точките 8.2 и 8.3 на НВО стандардот за управување
со квалитет. Фондацијата ќе работи на обука на внатрешен проверувач/и со цел да ги
зајакне капацитетите за спроведување на Интерна проверка врз основа на барањето 8.4
на НВО стандардот за управување со квалитет.

ТАБЕЛА НА РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ
РБ
1
2
3
4
5
6
7
8

НАЗИВ НА ДОКУМЕНТ
Политика за квалитет
Прирачник за управување со финансиски ресурси
Постапка за управување со инфраструктура
Постапка за управување со проекти
Постапка за управување со документирани информации
Постапка за вработување
Постапка за обука
Постапка за внатрешна и надворешна комуникација
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ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ
Поаѓајќи од принципот „Граѓаните за граѓаните“, Фондацијата за локален
развој и демократија ФОКУС работи на:







Поттикнување и развој на доброто управување на локално,
регионално и национално ниво
Поттикнување на одржливиот развој во локалната и регионалната
заедница
Зголемување на граѓанското учество во процесите на одлучување на
локално, регионално и национално ниво
Поттикнување на граѓанскиот ангажман и волонтерството во интерес
на сите граѓани
Развој на домашни и меѓународни мрежи за граѓански активизам

Со цврста определба за успех во спроведувањето на главните цели,
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС се стреми кон
спроведување на планираните активности за развој што водат кон
вистински, значаен и траен придонес во подобрувањето на квалитетот на
животот на сите граѓани.
Во својата работа, Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС ги
применува принципите на транспарентност, професионалност, одговорност
и етичност кон сите поединци, организации, компании и институции што ги
користат услугите на фондацијата.
Посветена на континуираното подобрување на своите капацитети
Фондацијата за локален развој и демократија ФОКУС сериозно и одговорно
пристапува кон секој проект и активност во интерес на заедницата.
Взаемната почит, тимската работа и градењето на партнерства се двигатели
на активностите на фондацијата насочени кон подобрување на животот на
граѓаните.
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