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Цивика мобилитас

Извештај за мал акциски грант

Ве молиме ограничете го извештајот на максимум три страници. Насоките дадени со закосени букви ве молиме да ги
избришете.

1. НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕН МАЛ ГРАНТ
Ве молиме накратко опишете дали, колку и како вашата акција ги адресираше клучните прашања
за кои што беше наменета, а кои ги имате наведено во проектниот документ. Дали имаше некакви
отстапувања или промени? Ако имаше, ве молиме опишете ги причините за и последиците од тоа
отстапување/измена?

Креирање и развој на локална политика, почитување на позитивни етички
норми на однесување во работењето на локалните институции, како и
креирање на механизими и алатки за зголемување на транспарентноста,
отчетноста и одговорноста е процес кој постојано се надополнува и
надоградува.
Одговорноста и транспарентноста на централните и локаните власти се
задолжителни, а заедничка желба на секој поединец е институциите да
бидат ефикасни во своето работење кое се однесува на детална отчетност,
но и транспарентност на локалните институции кои генерално се затворени
кога станува збор за интересот на јавноста.
Клучните прашања кои ги адресиравме во нашиот проект се однесуваа на
работата на јавната администрација и Советот на општините во регионот
Клучно прашање кои треба да обезбедат ефикасни услуги за граѓаните, одговорност и
транспарентност во донесување и имплементација на политиките кои се
базираат и дизајнираат на анализи преку кои и јавноста ќе биде
информирана и вклучена во донесувањето одлуки како и почитувањето на
законите и етичките норми на однесување.
Реализацијата на проектот ги оправда нашите очекувања кои беа согледани
од функционирањето на Советите на општините, реализираните програми и
проекти и соработката локани власти/граѓански организации, како и
вклучување на граѓаните во иницјативите за донесување одлуки за прашања
и потреби од интерес на локалната заедница.
Проектните активности се одвиваа согласно времената рамка и немаше
отстапувања или промени освен констатацијата дека пред неколку години
“Етичкиот кодекс за локални функционери“ бил доставен на општините во
регионот во рамки на програмата BTD The Balkan Trust for Democracy за што
сметаме дека индиректно е обезбеден пристап на локалните власти до
кодексот и дека треба да ги почитуваат законите и етичките норми за
однесување на локалните функционери.
Ве молиме наведете ги клучните постигнувања на вашата акција (минимум 1 – максимум 3). Во
две до три реченици од постигнување, опишете ги клучните постигнувања во извештајниот
период.

Клучни
постигнувања

1.Зголемена вклученост на јавноста при креирање и спроведување на
локални политики;
Во рамките на проектот спроведовме анкетен прашалник за степенот на
информираност на граѓаните, во однос на познавањето за можностите што
ги пружа законската легислатива поврзани со прашањата за вклученост на
јавноста при креирање граѓански иницијативи, потреби кои се од интерес на
локалната заедница и прашања со сеопфатен обем од општественото
живеење, информираност за законските регулативи, функционирањето на
ЕЛС, улогата и надлежноста на Советите на општините.
Резултатите од анкетниот прашалник послужија за идентификација на
приоритетни предлози и препораки до Советот на општините.
Добиените податоци беа искористени за понатамошна реализација на
проектните активности (подготовка на билтен, јавна дебата, работилница,
веб страна).
2.Зголемен степен на почитување на етички вредности и соработка ГО /
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локална власт;
Соработката на граѓанските организации/локална власт резултираше преку
учество на претставници на Советите на општините и други локални
институции на одржаните настани (јавна дебата и работилница) каде тие
дадоа свој допринос во идентификување на значајни прашања и активности
поврзани со спроведување на локалните политики и одлуки кои се
однесуваат на целокупниот општествен живот на граѓаните.
Претставниците на граѓанските организации имаа можност да присуствуваат
на седниците на Советите на општините, да укажат на локалната власт за
интересот и потребата за информирање и вклучување на јавноста во
процесите на донесувањето одлуки и спроведување на локалните политики.
3. Зголемена информираност и свесност на јавноста за трошењето на
буџетските средства;
Организиравме два настани (јавна дебата и работилница) со присуство на
граѓани, граѓански организации, претставници на бизнис секторот, локални
институции и советници на кои беа презентирани теми и прашања поврзани
со трошењето на буџетските средства, потребните мерки и активности што
треба да се преземат за зголемување на вклученоста на јавноста при
покренување граѓански иницијативи, креирање и спроведување на локални
политики.
Ве молиме наведете краток опис на тоа како имате учествувано и планирате да продолжите да
учествувате во Цивика мобилитас, на пример на нејзините настани (средби за вмрежување,
форуми и др.), платформите за соработка и сл. Посочете неколку примери за ова учество.

Учество

Нашата организација ги следи активностите на Цивика мобилтас како што се
списанието „Граѓаните за промена“, дебати, работилници, тематски форуми.
По завршување на проектот ќе се вклучиме со свои прилози во
информативниот магазин “Граѓаните за промена“ околу реализацијата на
проектот, резултатите и влијанијата од неговата имплементација.
Во понатамошниот период на пандемијата со Ковид 19 во која се наоѓа и
нашата земја ќе се придржуваме кон општите определби за функционирање
и следење на онлајн презентациите, средби за вмрежување, форуми и други
јавни настани и програмските активности на Цивика мобилитас.
Нашата организација континуирано ќе продолжи да ја поддржува
програмата на Цивика мобилитас која се однесува на граѓанското општество
во промовирање на учеството во општествените промени, добро владеење,
децентрализација и социјална инклузија. Ќе учествуваме во натамошните
објавени повици за аплицирање со свои проекти за Акциски и
Институционални грантови.
Ве молиме издвојте ги клучните моменти на соработка, кои произлегоа од вашата акција, со
граѓанските организации, граѓаните, властите и др. Поточно, кои чинители беа вклучени? Како ја
промовиравте соработката со овие чинители? И каква беше придобивката од оваа соработка?

Соработка

Соработката со граѓаните, граѓанските организaции, како и локалните
институции кои беа вклучени во проектот се одвиваше на завидно ниво на
транспарентен и одговорен начин.
Граѓаните и граѓанските организации дадоа свој придонес во проектот преку
учество во анкетниот прашалник, одржувањето на јавната дебата и
работилницата.
Согласно програмата на активностите во проектот засегнатите страни се
фокусираа на прашања и проблеми од интерес на локалната заедница,
потребните мерки и активности што треба да се превземат за зголемување
на вклученоста на граѓаните при креирање и спроведување на локални
политики, мониторинг на работата на општинските Совети, покренување
граѓански иницијативи,
информирање за тековното работење на
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општинските совети и вклучување на јавноста во процесот на
информираноста и свесноста за трошењето на буџетските средства.
Соработката на граѓански организации/локална власт резултираше преку
учество на претставници на Советите на општините и други локални
институции на одржаните настани (јавна дебата и работилница) каде тие
дадоа свој допринос во идентификување на значајни прашања и активности
поврзани со спроведување на локалните политики и одлуки кои се
однесуваат на целокупниот општествен живот на граѓаните.
Претставниците на граѓанските организации имаа можност да присуствуваат
на седниците на Советите на општините, да укажат на локалната власт за
интересот и потребата за информирање и вклучување на јавноста во
процесите на спроведување на локалните политики.
Ве молиме опишете дали, колку и како вашата акција придонесе кон постигнување на нејзината
наведена цел во проектниот документ. Дали имаше некакви отстапки/измени? Доколку имаше, ве
молиме опишете ги причините за и последиците од оваа отстапка.

Цел

Реализацијата на нашиот проект имаше за цел придонес кон зајакнување на
степенот на соработката помеѓу граѓаните, граѓанските организации и ЕЛС,
како и учество на граѓанските организации во креирање и донесување
одлуки на локално ниво, преку транспарентно, отчетно и одговорно
работење на Советите и општините.
Имајќи ја во предвид досегашната слаба соработка, некомуникативност и
неинформираност на локалните власти во однос на граѓанскиот сектор,
преку овој проект успеавме да ја подобриме и зајакнеме соработката, а
локалната власт да разбере дека граѓанскиот сектор е значаен фактор во
општеството и дека треба активно да учествува во процесите на креирање и
донесување одлуки што водат кон подобрени политики и практики.
Ве молиме опишете дали, колку и како вашата акција ги постигна планираните резултати? Дали
имаше некакви отстапки? Доколку имаше, ве молиме опишете ги причините за и последиците од
оваа отстапка.
Како реализирањето на вашите резултати придонесе во постигнувањето на целите на вашата
акција?

•
•
•
•
Резултат(и)

Постигнати резултати од активностите на проектот:
Зголемена свеста на локално ниво за правата на граѓаните и нивните
законски можности;
Зголемена соработка на локалната власт со граѓанскиот сектор;
Зголемено вклучување на граѓаните во креирање на програми и
политики кои допринесуваат за целокупниот општествен развој;
Зголемено активно учество на граѓаните и почитување на личното
право на избор и глас за потребите на локалната заедница;

Реализацијата на проектот резултираше со зголемена вклученост на
јавноста при креирање и спроведување на локалните политики преку
иницијативи, препораки и предлози за кои Советите на општините адекватно
се изјаснија со донесување на одлуки за предложени проекти и решавање
на прашања од интерес на граѓаните.
Се зголеми степенот на почитување на етичките вредности и соработката
ГО/локална власт како и подобрена информираност на јавноста и свесност
во одлучување за трошењето на буџетските сретства.
Обезбедена е институционална одговорност - преку зголемен број на
програми и услуги кои одговараат на потребите на локалната заедница и се
во интерес на граѓаните.
Главни
активности

Ве молиме накратко опишете ја секоја активност што сте ја спровеле во рамките на овој грант.
Дали имаше некакви отстапки? Доколку имаше, ве молиме опишете ги причините за и
|4

Цивика мобилитас

Извештај за мал акциски грант

последиците од оваа отстапка.
Како реализирањето на овие активности придонесе во постигнувањето на очекуваните резултати
на вашата акција?

А.1. Спроведување анкета за степенот на информираност на граѓаните
За оваа активност спроведовме анкетен прашалник за степенот на
информираност на граѓаните, со цел вклученост на јавноста при креирање и
спроведување на локални политики и зголемена информираност и свесност
на јавноста за трошењето на буџетските средства.
Во анкетата беа опфатени одговори на граѓани, граѓански организации и
бизнис секторот од општините Кратово, Крива Паланка, Ранковце и Старо
Нагоричане. Во прашалникот беа иницирани прашања до граѓаните со
сеопфатен обем од општественото живеење, информираност за законските
регулативи околу функционирањето на ЕЛС, улогата и надлежноста на
Советите на општините, предлози, препораки и граѓански иницијативи за
решавање на приоритетни прашања од областа на комуналните проблеми,
вработување и иселување на младите, развој на културата и туризмот,
подобрување на условите во образованието и земјоделието, грижа за
селата, пензионерите и лицата од ранливите категории како и состојбата со
справување со Ковид 19.
A.1.1 Сумирање на резултати од анкета, подготовка на анализа,
предлози и препораки до Советите на општините
По добиените одговори од анкетата се пристапи кон сумирање на
резултатите и изработка на компаративна анализа (Извешатај од
спроведениот анкетен прашалник) кој послужи за идентификација на
приоритетни предлози и препораки до Советот на општините.
А.2. Мониторинг на работата на општинските Совети и покренати
граѓански иницијативи
Во рамките на оваа активност беа ангажирани претставници на граѓанските
организации кои присуствуваа на одреден број на седници на Советот на
општините каде ја следеа работата на Советот и одлуките за решавање на
предлозите и иницијативите на граѓаните. Дел од граѓанските предлози беа
позитивно решени, а дел одбиени со соодветно образложение. Покрај
решавањето на граѓанските прашања и потреби, претставниците на
граѓанските организации имаа можност да ги согледат проекциите за
финансирање на програмските акциони планови и стратешките проекти и
приоритети кои се од исклучително значење за локалната заедница во
секоја општина.
А.3. Организирање на јавна дебата „Колку мојот советник ги застапува
моите права“
Дебатата се одржа на ден 30.09.2020 година во Регионалниот центар за
одржлив развој во Кратово под ментортство на г-а Татјана Јаневска,
дипломиран професор по филозофија/советник во Министерство за локална
самоуправа.
На овој настан учествуваа претставници на граѓански организации, бизнис
секторот, советници, пензионери и граѓани од општините таргетирани во
проектот.
Програмата на оваа јавна дебата се однесуваше на презентација и улогата
на проектот, неговите цели, активности, резултати, како и влијанијата врз
засегнатите страни по завршување на проектот.
Во плодната и исцрпна дискусија покрај останатите учесници се вклучија и
председателот на Советот на општина Кратово, г-дин Слободан Постолов,
преку презентирање на работата на Советот како и искуствата со граѓаните.
Директорот на Музеј на град Кратово г-дин Илија Митевски учествуваше во
дискусијата во врска со прашања од доменот на културата и културното
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наследство, тековни и идни активности околу културниот живот во
општината.
Учеството на граѓанските организации од регионот беше проследено преку
разработка на темата за практична примена и граѓанско учество во
локалната демократија кое овозможува поширок спектар на согледувања за
потенцијалите што може да ги понуди законската рамка и организираниот
граѓански ангажман.
Беа споделени искуства и знаења помеѓу соработниците на проектот при
спроведување на анкетниот прашалник - предизвици и научени лекции.
Беше презентиран извештај со анализа, предлози и препораки до Советите
на општините врз основа на добиените резултати од спроведениот
прашалник. Во текот на презентирањето на компаративните податоци од
анализата и извештајот, аудиториумот покажа активен интерес со
коментари, лични видувања на соодветните прашања. Една од целите на
дебатата беше, преку интерактивно учество, да се согледаат познавањата,
ставот на самите жители, односно граѓаните од урбаните и рурални
подрачја, стопанственици и претставници на институциите на системот и
граѓанското општество во однос на степенот на познавање на правата на
граѓаните, можноста за учество на седниците на советот на општините на
кои им припаѓаат, но воедно и да се воспостави регионална комуникација.
Генерално, дебатата се одвиваше помеѓу учесниците за прашања и
проблеми од интерес на граѓаните, потребните мерки и активности што
треба да се преземат за зголемување на вклученоста на јавноста при
покренување граѓански иницијативи, креирање и спроведување на локални
политики и информирање за работата на општинските Совети.
А.4. Организирање на работилница „Советникот како лидер,
комуникатор, финансиер и имплементатор на политики“
Оваа активност се подготви во формат на еднодневна работилница која се
одржа на ден 14.10.2020 година во Регионалниот центар за одржлив развој
во Кратово под ментортство на Звонко Наумоски – обучувач за комуникации,
медимуми, односи со јавност и развој на заедници, консултант во Идеја О.К.,
претпријатие за консалтинг – Скопје.
Работилницата беше спроведена со запазување на сите пропишани мерки и
протоколи дадени од страна на Министерство за здравство, а кои се
однесуваат на оддржување на вакви настани во ситуација на владеење на
пандемијата предизвикана од COVID 19.
Целта на работилницата “Советникот како лидер, комуникатор, финансиер и
имплементатор на политики“ беше предвидена за учесниците на настанот,
кои доаѓаат од редовите на советниците и претставниците на граѓанскиот
сектор од целниот регион, да обезбеди и пренесе инфомација, пристап и
алатки за зголемување на ефикасноста на општинските советници во
процесите на вклучување и комуникација со граѓаните при создавањето и
спроведувањето на локалните политики.
Содржински, работилницата беше поделена во два дела – сесии: Сесија 1:
„Советникот како лидер и учесник во комуникацијата со граѓаните“ Сесија 2:
„Советникот како финансиер и имплементатор на политики“. Темите во
сесиите беа распоредени така да овозможат простор за дискусија и
разговор како помеѓу учесниците и обучувачот, така и меѓу самите учесници.
Сите сесии беа подготвени во согласност со темите на обуката и беа
развиени со помош на комбинација на теоретски дел и практични примери.
Со цел да се имплементира теоријата во пракса, беше применет метод на
презентации кои можат да се поврзат на најлесен начин со темите кои беа
дискутирани, притоа оставајќи простор учесниците да разговараат за нови
идеи за подобрување на конкурентноста преку користење на нетехнолошки
иновации.
Темите кои беа обработени во првата сесија од работилницата беа
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организирани како интегрирана целина. Сесијата тематски се фокусираше
на процесот на лидерство и активната комуникација како пристап и алатки
во градење и спроведување на ефикасни локални политики. Самата сесија
беше организирана во два дела: 1. Лидерство и 2. Комуникации со граѓаните
и општата јавност.
Темите кои беа обработени во втората сесија од работилницата исто така
беа интегрирани во логичка целина. Сесијата тематски беше сосредоточена
на процесите на градење на финансиските политики и спроведување на
политиките од, за и со граѓаните. И оваа сесија беше организирана во два
дела: 1. Советникот како фацилитатор во создавање на финансики политики
на локално ниво и 2. Спроведувањето на локалните политики,
транспарентност и отчетност.
Методологијата на работилницата користеше пристапи и начини на
употреба на ефикасни алатки за комуникација и вклучување на граѓаните во
дискусија, преку која се потенцираа темите кои вклучуваат процеси на
создавање и спроведување на политиките на локалната власт. На крајот од
работилницата беше проследен и евалуациски лист до учесниците на
настанот.
А4. Менаџирање на социјални медиуми
Оваа активност ja реализиравме по пат на испраќање на дописи и
материјали на фејсбук и веб страната на Регионалниот центар преку кои
јавноста имаше можност да се информира за реализација на проектот од
самиот почеток до неговото конечно завршување. Mенаџирањето на Фејсбук
страната Centar Kratovo беше со намена да ги сподели информациите на
останатите корисници на социјалните мрежи сметајќи дека на тој начин ќе ги
промовираме нашите цели и мисија за транспаретно и одговорно граѓанско
општество.
А5. Отварање веб страна
Веб страната www.regionalencentar.org.mk имаше за цел да го промовира
функционирањето на нашата организација, нејзината основна улога,
развојот на организацијата од самото формирање до денес, како и
активностите кои ги реализиравме во рамките на проектот.
А6. Печатење и дистрибуција на Регионален билтен
Оваа активност беше реализирана со цел во голем процент да допре до
граѓаните кои имаат традиција да се информираат преку печатените
медиуми од една страна, но и дистрибуцијата која наменски беше
спроведена до целните групи и крајните корисници во проектот.
Исто така, билтенот е достапен во електронска верзија на Веб страната на
Регионалниот центар и јавноста може да дојде до неговата содржина.
Ве молиме опишете како, колку и кои алатки и средства ги користевте за оптимална
информираност, комуникација и надворешен пристап (outreach) во однос на вашите спроведени
активности кон целните групи, општа јавност итн.?

Информирање,
комуникација и
надворешен
пристап
(outreach)

Во проектот се создадоа повеќе можности за развивање на информации кои
се достапни за јавноста. Електронски преку фејсбук и веб страната на
Регионалниот центар за одржлив развој и останатите социјални медиуми.
Издавање на 5 месечни печатени верзии (Регионален билтен) дистрибуиран
до граѓанските организации, институциите и ударните пунктови за продажба
на весници во секоја од општините таргетирани во проектот.
Билтенот ги промовираше најновите информации околу проектните
активности, граѓански иницијативи за креирање и спроведување на локални
политики, форми на учество на граѓаните за локалниот развој, процесот на
планирање и донесување на одлуки.
Во содржината на билтенот беа презентирани сумираните резултати од
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спроведениот прашалник за мерење на степенот на информираност на
граѓаните во врска со функционирањето на Советите и нивните граѓански
права во општините, како и приоритетните проблеми и потреби на
локалната заедница.
Ве молиме објаснете го влијанието што акцијата го имаше на целните групи и особено на крајните
корисници (граѓани, заедници, пошироката јавност, итн.). Ве молиме објаснете ги најзначајните
промени кои ги искусија вашите целни групи благодарение на вашата акција (свесност,
разбирање, вредности, верувања, ставови, однесувања, вклучување на граѓаните, општествена
промена). Ве молиме прецизно опишете како акцијата направи разлика во состојбата/животот на
крајните корисници и какви конкретни придобивки им овозможи?
Ве молиме опишете дали и како вашата акција ги адресира родовата еднаквост и рамноправност.
Ве молиме опишете дали и како промовирате свесност , разбирање и примена на Пристапот
заснован на човекови права (Human Rights Based Approach)

Влијание и
дополнителни
ефекти

Како специфични вредности и влијанија од реализација на овој проект се
согледувањата и ставовите на самите жители, односно граѓани,
стопанственици и претставници на институциите на системот и граѓанското
општество во однос на степенот на познавање на правата на граѓаните за
учество во креирање на локални политики и одлуки.
Може да се заклучи дека разноликоста на согледувањата допринесоа до
богат спектар на информации од севкупниот живот на граѓаните и локалната
заедница.
Реализацијата на нашиот проект придонесе да се зајакне степенот на
соработката помеѓу граѓаните, граѓанските организации и локалната власт и
да се зголеми свесноста дека граѓанскиот сектор е значаен фактор во
општеството и дека треба активно да учествува во решавање на
проблемите и потребите на граѓаните кои се од суптилно значење на
локалната заедница.
Влијанија и придобивки од проектот:
Примена и почитување на позитивни етички норми во однесувањето на
избраните и именувани функционери и општинската администрација;
Примена на поголем број методи, начини и алатки за транспарентност во
работата кај локалните власти и институции;
Промовирање на облиците на учество на граѓаните во донесувањето на
одлуки и политики во интерес на локалната зедница;
Континуирано споделување на информации за јавноста преку електронски и
печатени медиуми.
Проектот беше креиран со пристапот заснован на човекови права и тоа:
целните групи се идентификувани како активни актери за промена (носители
на права и носители на обврски).
Родовите аспекти во проектот беа застапени и истите се од суштинско
значење за обезбедување на човековите права и социјалната правда, како
за жените, така и за мажите.
Ве молиме објаснете што имате направено да ја осигурате одржливоста на ресурсите на оваа
акција (на пример: партнерствата што сте ги оствариле, знаењето и вештините кои сте ги добиле
вие или другите и др.), и нејзините продукти и услугите. Ве молиме објаснете дали, колку и како
планирате да имате последователни активности на оваа акција?

Одржливост

И после завршувањето на активностите од акцијата ќе продолжи да постои
врската со учесниците во проектот, соработката локална власт/ граѓански
организации, институции од локален карактер, со цел граѓаните да бидат
информирани за имплементирањето на локалните политики во нивната
средина и да учествуваат во донесувањето на одлуките.
Одржливоста на проектот ќе биде изразена преку изградените односи,
капацитети и креирани ресурси на двете целни групи ЕЛС и граѓанскиот
сектор, што ќе претставува основен предуслов за подобрување на
позитивни промени и перспективи кои се во интерес на локалната заедница.
Како резултат од партнерствата на граѓанските организации во проектот, врз
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основа на стекнатите знаења и вештини соработката ќе продолжи да
функционира како неформална мрежа на граѓански организации која по
својата мисија и делување ќе го има за цел развојот на граѓанското
општество и креирањето политики на регионално и локално ниво, со
посебен осврт кон социо економскиот развој на локалните заедници.
Со оглед на успешното реализирање на овој проект, здружението РЦОР од
Кратово во натамошниот период своето делување во граѓанскиот сектор
планира да го насочи во креирање програми и проекти со цел да има
влијание во подобрување и унапредување на целокупниот општествен
живот на граѓаните.

Грантистот, претставуван од долупотпишаниот законски застапник на грантистот, го поднесува и ја
потврдува веродостојноста на податоците наведени во овој извештај:
Име на законскиот застапник(ци)

Милош Димитровски

Позиција(и)

претседател

Потпис и печат
Место и датум

Кратово, 15.02.2021
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