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Овој билтен ги прикажува спроведените активности и резултати во рамки на програмата „Одржливо
граѓанско општество- државно финансирање на граѓанските организации“. Во него може подетално
да се запознаете со досега реализираната шема за регрантирањето, градењето на капацитетите,
како и застапувањето за подобрување на државното финансирање на граѓански организации на
централно ниво и застапувањето за транспарентни и отчетни граѓански организации.
Програмата има за цел создавање на ефективни, транспарентни и отчетни граѓански организации
кои делуваат во поддржувачка финансиска околина.
Повеќе информации за програмата може да добиете на www.otcetnigo.mk и www.mcms.mk.

Проектот е финансиран
од Европската Унија

Грантовска поддршка

12

грантисти
започнаа
да работат на подобрување на својата
транспарентност
ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Една може!
Култ-Транзен
Медиум
Мрежа на млади фармери
Надеж– Норе
Организација на жените на
општина Свети Николе
Станица П.Е.Т.

Во рамки на програмата „Одржливо граѓанско
општество: државно финансирање за граѓански организации” преку два јавни повици беа
доделени 12 грантови за транспратност. Со
првиот јавен повик беа опфатени граѓанските
организации, додека пак со вториот- мрежите
на граѓански организации.

МРЕЖИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:
Коалиција на младински
организации– СЕГА
Рурална коалиција
Граѓанско движење– АВАЈА
Националната мрежа за борба
против хомофобија и трансфобија
Вклучи се, за здрава животна
средина!
Спроведување на организациски ревизии,
објавување на организациски извештаи,
подготовка на комуникациски стратегии,
изработка на нови и подобрување на вебстраници, градење на капацитетите за
транспарентно и отчетно работење и
користење на онлајн алатки за известување
се дел од активностите кои тие ќе ги
спроведат со помош на овие грантови.
Во рамки на двата повици за доделување
грантови пристигнаа вкупно 82 апликации од
сите плански региони во земјата.
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информативните сесии

68

одговорени
прашања по
електронска
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информативни
сесии

ИНФО-СЕСИИ ЗА РЕГРАНТИРАЊЕ
Повеќе од 50 претставници на граѓанските
организации учествуваа на две информативни сесии
организирани за двата јавни повици за доделување
на грантови за транспарентност на граѓански
организации и мрежи на граѓански организации. На
втората инфосесија неколкумина претставници на
граѓански организации ги споделија своите искуства
од спроведувањето на грантовите за транспарентност што беа доделени во текот на 2019 година.
На информативните сесии, грант менаџерката
Јасмина Чаушоска, и извршната директорка на
БЦСДН Илина Нешиќ, јасно и во детали ги
презентираа насоките за аплицирање и начинот на
пополнување на формуларите.

Дополнително, проектниот тим преку електронската пошта одговори на повеќе од 68 прашања со
цел да овозможи јасни и навремени информации за сите заинтересирани организации.
Грантовите за транспарентност на граѓански организации и грантовите за транспарентност на мрежи
на граѓански организации се со вкупна вредност од 3.075.000 денари. Поединечните грантови се со
вредност од 246.000 денари до 270.600 денари.

Градење на капацитетите

Во родово балансирана група се презентираше и потоа дискутираше концептот на
лидерство во теорија и пракса со посебен
осврт на следните елементи: одговорно
лидерство во граѓанските организации (интегритет, транспарентност и отчетност), различни модели на лидерството во организациите и анализа на стилот на лидерство,
комуникација, донесуање на одлуки, имиџ,
кредибилитет и легитимитет, и др.
Обуката ја водеше Сунчица Саздовска, со 20
години искуство во развој на граѓанско општество.

ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК
Обуката за управување со ризик во граѓанските
организации им помогна на 19 учесници да ги
зајакнат капацитетите на нивните организации
за предвидување и управување со ризици.
Обуката ја водеше Вероника Волдан од
ЦНВОС– Словенија, која има повеќе од 15
години искуство во градење на капацитетите
на организациите во Словенија и регионот. Таа
ја потенцираше важноста од проценката на
ризик и воспоставувањето и практикувањето
на функционални системи за управување со
ризик. Учесниците имаа шанса да подготват
листа со 10 ризици релевантни за нивната
организација, а дел од нив ги внесоа во
матрицата – регистер за проценка на ризик.
Исто така, тие се запознаа и со процесот на
подготовка на план за управување со ризици
што претставува сет на активности кои
организациите ги спроведуваат со цел да ги
идентификуваат, да ги анализираат и ублажат
ризиците.
Поради ситуација со Ковид-19, методологијата
на работа беше комбинација на следење на
претходно снимени видео сесии и сесии во
живо преку платформата ЗООМ, а со цел да се
запази интерактивното вклучување на учесниците за успешно завршување на обуката.

„Обуката за лидерство не е само концепт кој
ќе го интегрирам во својот личен развој,
туку идеја која понатаму ќе ја споделувам и
меѓу соработниците,“- изјави Моника
Вељаноска од организацијата Асоцијација
за демократски иницијативи- АДИ.

„Прекрасен практичен курс– и лично и
професионално. За време на обуката имавме
многу можности да поставуваме прашања и
да разговараме за примери од реалноста со
која се соочуваме“- изјава на Маја Лостова,
од Хелветас- Швајцарска интеркооперација.
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организации

ОБУКА ЗА ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ И ТЕХНИКИ
Oбуката им овозможи на 17 сегашни но и идни
лидери на граѓански организации да ги развијат своите вештини и техники за лидерство.

22

менторски и
мониторинг
средби со
грантисти

10

насоки и совети за
подобрување на
функционирањето на ГО

МЕНТОРСКИ И МОНИТОРИНГ СРЕДБИ СО
ГРАНСТИСТИ
Проектниот тим оствари вкупно 22 менторски
и мониторинг средби со организациите корисници на грантови во рамки на програмата
Одржливо граѓанско општество:
17 теренски мониторинг средби со грантистите за транспарентност и добро управување
му овозможија на тимот да ги види на лице
место работните услови на организациите и го
проследи тековното спроведување на проектите.
Пет организации-грантисти ја искористија
можноста да остварат менторски средби каде
го потенцираа постигнатиот напредок и ги
посо-чија предизвиците со кои се соочиле при
управувањето нивните организации. Пред
одржување на средбите, грантистите добија
прашалник преку кој беа идентификувани областите во кои имаат потреба од менторство.

Менторската поддршка беше спроведена од
страна на сениор експерти од МЦМС во соодветните области. Детални извештаи и насоки
за подобрување беа подготвени за секоја менторирана организација.
САМООЦЕНКА ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Десет граѓански организации ја употребија онлајн алатката за организациска самооценка која беше поставена на веб страната
www.otcetnigo.mk.
Оваа алатка им овозможува на граѓанските
организации да направат системска самооценка на организацијата и утврдат каде се
наоѓаат во однос на различните степени на
институционална развиеност. Во неа се содржани најважните 10 прашања во три најрелевантни развојни организациски области кои
секоја организација која сака да се развива
пожелно е да си ги одговори:
надворешно опкружување: капацитет постојано да го испитува своето опкружување и
да идентификува промени;
внатрешна организација: визија, лидерство
и персонал;
внатрешна организација: структура, системи и процеси.
Организациите кои ја употребија оваа алатка
добија одговор од Тина Дивјак, експерт за
организациски развој од Словенија, со соодветни насоки и совети како може да го подобрат организациското функционирање и да
осигураат успех во понатамошното работење.

Застапуваме за транспарентни и
отчетни ГО!
ДЕН НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Под мотото „Транспарентни и отчетни
граѓански организации“, програмата Одржливо
граѓанско општество беше дел од настанот
Ден на граѓанските организации на плоштадот
Скендербег на 14 септември 2019.
На штандот посетителите се информираа за
целите и резултатите на програмата и
можностите за финансирање преку грантовите
за добро управување и транспарентност и
отчетност на граѓански организации.
Посетителите и тимот заедно ја склопуваа
динамичната коцка која ги претставува 12те
заложби на Глобалниот стандард кој ги сумира главните области на добри практики на
отчетност на граѓанските организации.
МАПИРАЊЕ НА ПРАКТИКИ И НИВО НА
ОТЧЕТНОСТ НА МРЕЖИ НА ГО

МЦМС во соработка со БЦСДН ја подготви
анализата за практиките на саморегулација кај
мрежите на ГО. Основа за анализата е

прашалник кој опфати неколку теми и тоа:
општи демографски податоци, податоци за
структурата на упрaвување во мрежите,
начините на делување внатре во мрежите и
кон надвор, воспоставени механизми на
саморегулација, и слично. Прашалникот беше
дистрибуиран до 69 мрежи на граѓански
организации, од кои одговорија 29.
Врз основа на податоците од прашалникот се
подготви анализа „Мапирање на практики и
ниво на отчетност на мрежи на ГО“. Анализата
е составена од пет делови: користена методологија за прибирање и анализа на податоци;
преглед и анализа на основните податоци за
мрежите кои одговориле на прашалникот;
анализа на резултатите од прашалникот за
мапирање, заклучоци и препораки за
конкретни активности за унапредување на
транспарентноста и отчетноста на мрежите
согласно глобалната практика. Мапирањето е
основа за подготвување на повикот за
доделување на грантови за мрежи на ГО.
Наодите од анализата се сумирани во три
инфографици кои беа објавени на Facebook
страницата на МЦМС.

ИЗВЕШТАЈ ЗА УПРАВУВАЧКИТЕ ПРАКТИКИ, ЗА
ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОТЧЕТНОСТА НА ГО

Во месец јуни, 2020 г. на панел дискусија преку онлајн платформата ЗООМ беа презентирани наодите од „Извештајот за управувачките практики за транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации“.
Целта на извештајот беше да се согледаат
тековните практики во земјата, како и идентификација на управувачките структури, поделбата на функциите на органите, начинот на
носењето одлуки, организациското и административното работење, спречувањето судир
на интереси, финансиското работење, раководењето со човечки ресурси, практиките за
известување, следење и вклучување на членството итн. Истиот беше подготвен од страна
на Милка И. Хаџиевска, врз основа на анкета
одговорена од 234 организации и осум
полуструктурирани интервјуа со претставници
на граѓански организации, со донатори и со
државни службеници. Наодите од извештајот
се сумирани во пет инфографици објавени на
Facebook страницата на МЦМС.

НАСОКИ ЗА ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ И
РАКОВОДЕЊЕ НА ГО
Проектниот тим одговорен за спроведување
на грантовите ги подготви „Насоките за ефикасно управување и раководење на граѓанските организации“ кои се производ на најважните научени лекции од следењето на доделените грантови.
Со нив се опфаќаат најчувствителните прашања во однос на следењето на принципите на
добро управување кои произлегоа од следењето на работата на грантистите како што се:
организациската структура и јасното издвојување на органите на организациите, судирот
на интерес, управувањето со човечките ресурси, соодветното набљудување и оценка, како и
одговорното финансиско работење.
Целта на насоките е да придонесат кон градење на капацитетот за отчетност и транспарентност на поширок круг граѓански организации. Тие не се сеисцрпни; доброто управување зависи и од други фактори кои се надополнуваат на темите опфатени со насоките, а
заради скратениот фокус не се дел од нив.

САМО-РЕГУЛАЦИЈАТА И ФИНАНСИСКАТА
ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЌЕ ЈА ЗГОЛЕМАТ
ДОВЕРБАТА ВО ГО

На 30 октомври 2019г., во просториите на
МЦМС се одржа работилницата „Како да ги
подобриме транспарентноста и отчетноста на
граѓанските организации во Македонија?“.
На работилницата присуствуваа 16 претставници на граѓански организации, а модератор
беше Тина Дивјак од ЦНВОС од Словенија.
Учесниците во дискусијата заклучија дека
саморегулацијата во граѓанскиот сектор ќе
придонесе кон подобрени практики на отчетност и транспарентност, дека здруженијата
треба да развијат модел на етички заложби кој
ќе ги опфати основните вредности и принципи
за транспарентно и отчетно работење, а исто
така, дека зголемената финансиска транспарентност е клуч за подобрување на довербата
во граѓанското општество.
Тие, исто така, ги дискутираа ставовите и очекувањата на здруженијата за транспарентноста
и отчетноста, за нивниот придонес кон саморегулација во граѓанскиот сектор, како и за
веќе воспоставените пракси на саморегулација. Освен тоа, тие се мотивираа и се
подготвија за воспоставување и функционирање на Мрежа за транспарентност и отчетност на граѓанските организации.

АЛАТКА ЗА ТРАНСПАРЕНТНИ И ОТЧЕТНИ ГО!

Во јануари, во Охрид, 7 претставници на
мрежи на граѓански организации присуствуваа
на работилница за подобрување на практиките
на транспарентност и отчетност.
Работилницата ја водеше Анабел Круз директор и основач на Институтот за комуникации и
развој од Уругвај и претседавач со одборот на
ЦИВИКУС.
На работилницата ја тестиравме апликацијата
за само-оценување на граѓански организации
app.rendircuentas.org што на шпански значи
Биди отчетен. Алатката е наменета за подобрување на отчетноста на граѓанските организации и преставува брз и лесен начин за нивна
самооценка во однос на Глобалниот стандард
на отчетност. Содржи 24 прашања поделени
во три групи: 1. Што сакаме да направиме; 2.
Нашиот пристап кон промени; 3. Нашето
интерно работење.
Апликацијата може да се пополнува на македонски јазик, а насоките и препораките се добиваат веднаш по одговарање на прашањата.
Анабел Круз, исто така, во Скопје одржа средба со грантистите на програмата Одржливо
граѓанско општество, на која го поздрави формирањето на Мрежа за отчетност и транспарентот како исчекор кон успешно исполнување на принципите на добро владеење во граѓанскиот сектор.

Застапуваме за реформа на државниот систем за финансирање на ГО
КОНСУЛТАЦИИ СО ГО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ОД БУЏЕТОТ НА ВЛАДАТА ЗА 2020Г.

Пеесет и осум претставници на граѓански
организации учествуваа во консултациите за
утврдување на приоритетни области за
финансирање на програмските активности на
здруженијата и фондациите од Буџетот на
Владата на Репу-блика Северна Македонија за
2020 година.
Консултациите се одржаа во периодот до 12
до 15 ноември 2019г. во Скопје, Битола и
Штип, а целта беше преку нив да се идентификуваат неопходните приоритети на граѓаните и граѓанските организации кои би требало да бидат земени предвид кога се дефинира
програмата на Владата за финансирање на
граѓански организации за 2020г.
MЦМС придонесе во реализирањето на консултациите со логистичка поддршка за
Одделението за соработка со НВО при
Генералниот секретаријат на Владата на
Република Северна Македонија.

ДРЖАВНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ГО

Случувањата со пандемијата Ковид-19 негативно влијаеа на државното финансирање на
граѓански организации во Македонија. Во службен весник, Владата ги објави кратењата на
планираните средства за финансиска поддршка на граѓански организации за 2020 г. од
неколку министерства и агенции/институции.
Вкупно беа скратени 32.500.000 денари. Оваа
одлука на Владата беше донесена унилатерално без консултација со граѓанскиот сектор и Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор.
Проектниот тим испрати брза реакција до член
на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор со цел мобилизирање за заедничка реакција до Владата. Повеќе од 70
граѓански организации застанаа зад реакцијата на Советот за намалување на финансиска
поддршка во време на пандемија испратена на
16 април 2020. Два месеци подоцна Владата
објави повик за итни грантови за граѓански
организации за справување со Ковид-19 пандемијата.

