Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации

СПОДЕЛЕНИ РЕСУРСИ И ДИСКУТИРАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Промена и
подобрување на
организациска
структура

Измени и
дополнување
на основни
организациски
документи

Подготовка на
наративни и
финансиски
извештаи

Прашања од
областа на работни
односи и
раководење со
човечки ресурси

Прирачник за добро
управување во
граѓанските организации, МЦМС

Примери на стратешки планови/стратегии од
други организации

Примери на наративни и финансиски
извештаи на граѓански организации

Предлог структура
на Правилник за
работни односи

Насоки за измена на
Статут

Закон за здруженија
и фондации
Фидбек на подготвени годишни
извештаи

Предлог структура
на Упатство за
канцелариско и
архивско работење
Насоките за ефикасно управување и
раководење на ГО,
МЦМС
Закон за заштита на
лични податоци
Пример политика на
приватност
Насоки поврзани со
урнеци на договори
Анализа „Влијанието на Законот за
заштита на личните
податоци во работата на организациите од граѓанскиот
сектор“, Здружение
на млади правници

Овој проект
е финансиран
од Европската Унија

Прашања од
областа на
финансиски
менаџмент

Темплејти за финансиски
план, евиденција на влезни фактури, водење на
благајна и авторизација на
плаќања
Предлог структура на Правилник за финансиско работење и административно работење
Закон за сметководство на
непрофитни организации
Анализа на законот за
сметководство на непрофитни организации,
Конект
Библиотека на РЦГО (Закони, законски акти и стратешки документи за ГО)
Примери на правилници
за набавки на граѓанските
организации
Збирка прирачници за
граѓански организации—
од Конект
Насоки за подготовка на
финансиски план
Примери на приказ на
завршна сметка и
финансиски извештај
Коментирање на
Правилник за набавки
Едукативни видео
туторијали со практични
совети за прибирање на
донации, Конект

Овој инфографик е подготвен со помош на Европската Унија. Содржината на овој инфографик
е единствена одговорност на Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) и
во никој случај не може да се смета дека е одраз на ставовите на Европската Унија.
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