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За SIGN
мрежата
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дација за развој на граѓанското
општество (Хрватска).
Овој прирачник настана во рамки
на проектот ,,SIGN за одржливост” чија цел е да придонсесе
кон одржливоста на граѓанските
организации и јакнење на нивното
влијание на процесот на демократизација на западниот Балкан,
преку градење на поповолна
SIGN – Мрежата на независни
средина за развој на филантрофондации во југоисточна
Европа е основана во 2009 година пијата и давањето за општо добро,
поттикнување на потранспарентна
со цел да го промовира и поддржи развојот на филантропијата, работа на граѓанските организации
во прибирањето на средства во
локалните заедници, меѓусекторските партнерства и долгорочната локалните заедници и вклучување
одржливост на граѓанскиот сектор на што поголем број на граѓани и
во југоисточна Европа на локално, локални партнери во иницијатинационално, регионално и на ниво вите од јавен интерес. Овој проект
се реализира во 6 земји од регина Европската унија преку застаонот, трае 4 години и е поддржан
пување за поповолна законска
од страна на Европската унија и
рамка, истражувања, собирање,
Балканскиот фонд за демократија.
размена, промоција и поттикнување на добрите практики во овие Повеќе информации за SIGN мрежата и активностите на проектот
области.
,,SIGN за одржливост”
SIGN Mрежата ја сочинуваат: Траг
www.sign-network.org
фондација (Србија) Фондацијата
Мозаик (Босна и Херцеговина), Фон- Повеќе информации за пристапудот за активно граѓанство – фАКТ вање кон Стандардите за прибирање на средства
(Црна Гора), Форум за граѓански
иницијативи – FIQ (Косово), ХОРУС http://www.sign-network.org/
(Македонија) и Националната фон- standards-for-fundraising
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ВОВЕД

K

теме, да успееме. Но што значи
развојот за секој од нас? Дали сме
сигурни дека мислиме на истата
работа кога ќе го изговориме овој
толку користен, можеби и веќе
излитен збор – развој?

На патот кон остварување на
своите цели човекот се среќава и
со други луѓе, се запознава со нивните аспирации и со нивниот пат
до среќата. Затоа е потребно да се
договорат – како ќе се осигураме
дека и едниот и другиот ќе имаат
еднакви шанси да успеат на својот
пат, а притоа да не им нашкодат на
другите?

Во секоја професија на светот,
соочени сме со дилемата што е
квалитетно завршена работа и
како да се измери тој квалитет,
сепак, важната пресвртница во
развојот е секогаш означена со
некој вид на стандардизација.
Уште многу време пред ISO стандардите, постоел голем број на
кодекси, договори, меморандуми и
други документи кои ги регулираат
стандардите на работа и однесувањето на една професија. На тој
начин, професиите се штитат од
нелојална конкуренција, негативни
влијанија на владетелите или развивале однос со своите купувачи и
корисници.

Стандардите за прибирање средства се носат со слична намера
– преку дефинирање на посакуваните принципи, однесување,
начини на работа, да се допринесе
кон развојот на граѓанското општество на просторите на Западен
Балкан. Намерата не е овие
принципи да го попречат патот до
барање на „сопствениот пат” до
успехот, овие стандарди служат
како пресвртница, како вредносен
и практичен водич во работата
на ГО. Со почитувањето на овие
принципи, ГО градат квалитетни
односи со граѓаните и донаторите, градат доверба со своите
корисници, целни групи, организацијата, и другите ГО.

Од друга страна немаме спорови
околу една тенденција: – сите
се стремиме кон развојот. Сите
сакаме да се развиваме, да рас-

Всушност процесот на стандардизација претставувал една
значајна поддршка во развојот
на професијата и активностите,

Со почитувањето и промоцијата
на овие принципи, граѓанското
општество промовира одговорност преку сопствен пример, ја

олку луѓе, толку чуда.
Секој на свој начин го
бара патот до среќата, да
го постигне во животот
она што му е важно. Се
работи за една важна детерминанта на слободата во животот
на луѓето, како и во граѓанските
организации (ГО). Сепак, како
да се оствари таа слобода и
да не се претвори во потполна
анархија во која всушност
најмоќните, воедно се и „најслободните”?

Quot homines, tot sententiae.

10

како во смисла на квалитетот на
различните стоки и услуги, така
и во смисла на развојот помеѓу
заинтересираните луѓе за овие
процеси, стоки и услуги.
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јакне врската и разбирањето
меѓу своите корисници (луѓето чиј
проблем го решаваме или потреба
која ја задоволуваме) и донатори
(луѓе, организации и институции
кои сакаат своите донации да
помогнат кон решавање на одредени проблеми).
Процесот на создавање на Стандарди за прибирање средства
беше инклузивен, воден од страна
на 5 фондации во 5 држави и во
фазата на формулирање вклучуваше повеќе од 400 ГО, како и 25
експерти од оваа област кои ги
споделуваа своите коментари и
мислења. Низ повеќе кругови на
консултации одржани во Загреб,
Сарајево, Будва, Белград, Ниш,
Приштина и Скопје, добиен е
конечниот текст на Стандардите,
кој веќе од септември 2015 година
е потпишан од страна на 130 ГО
од 6 земји од регионот. Може да се
очекува дека бројот на организации потписнички на овие Стандарди ќе расте во иднина.
Можеби и поважно од масовноста
на оваа иницијатива на граѓанското општество е прашањето
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околку примената на овие стандарди. Бидејќи станува збор за
саморегулација, логично се поставува следното прашање: како
може да се осигура примената на
овој стандард на ниво на организација од страна на потписниците?
Дали е доволно само организациите да се потпишат и да се
промовираат овие стандарди?
Секако дека не. Од овие причини,
овој прирачник е создаден како
водич, потсетник за тоа што ГО
можат сами да направат да во
што поголема мера ги применат
стандардите и принципите за
прибирање средства во својата
секојдневна работа.
Потребно е уште на самиот почеток
да се нагласи дека стандардите
подразбираат дека прибирањето
средства е можно од различни
извори – како од меѓународни
и домашни донатори, така и од
поединици и поединки, компании, институции. Принципите се
изработени со идејата дека, како
донатори може да се појават сите
овие актори. Вака дефинираните
принципи подеднакво важат за сите
извори на финансирање на ГО.

Со примената на Стандардот за
прибирање средства, ГО не ја
губат својата слобода. Напротив, тие стануваат посилни да
преку својата ефикасна работа ги
постигнат резултатите кон кои тие
тежнеат, ефикасно да ги трошат
прибраните средства и да воспоставуваат однос на почитување
и доверба со своите актери во
својата работа.
Примената на стандардите е патот
со кој ГО ја остваруваат својата
слобода во својата работа а притоа почитувајќи ги и потребите и
работата на другите организации,
своите корисници и донатори.
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Како се
користи овој
прирачник?
практики на примена на принципот, како и потенцијални и реални
опасности кои произлегуваат од
непримената на принципот. Во
ова поглавје ќе се претстават и
конкретни примери и искуства на
ГО, без наведување на имињата
на организациите и актерите опишани во овие случаеви.
Прирачникот е поделен во 5
целини:

1. Вовед.

Воведот Ви дава увид во содржината на целиот прирачник. Тука
ќе го најдете целиот состав на
содржината на Стандардите, како
и опис каде и како се применуваат принципите за прибирање
средства. Погледнете ја листата
на најчести ситуации во кои овој
прирачник ќе ви биде корисен.

2. Принципи за прибирање
средства.

Во овој дел е дадено детално
објаснување за секој принцип, како
и објаснување зошто принципот
е усвоен. Описот на секој принцип содржи примери за добрите
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3. Матрица на активности.

Во ова поглавје ќе ги најдете сите
можни активности кои можете да ги
преземете за да можете да ги примените принципите за прибирање
средства. Ова поглавје ќе ви укаже
на комплексноста на секоја од активностите, трошокот кои произлегува
од овие активности, како и низата
активности и секој од 12-те принципи
опишани со овие Стандарди.

4. Усвојување и примена на
принципот.

Во ова поглавје се дадени подетални, практични совети кои може
секоја ГО да ги следи за да усвојат
одреден принцип и реално да го
применат во својата работа. Се
работи за подетален опис на дејности од матрицата на активности.
Сите активности се поделни во

области како би можеле полесно
да го најдете она што вас ве
интересира и како би можеле да ја
следите посакуваната „хронологија” на имплементација во својата
организација. Секако, се работи за
низа на препораки од која секоја
ГО може да избере она што смета
дека и е најпотребно и најреално
за неа во даден момент. Не е
реално да се очекува дека големите и малите организации ќе ги
применуваат овие принципи на ист
начин, но издавачите на Прирачнкот водеа сметка да советите/препораките можат да бидат корисни
и за едните и за дргуите.

5. Онлајн база.

Овде ќе најдете голем број на примери, корисни документи, упатства и
директиви прибрани од целиот свет.
Поглавјата можете да ги читате по
ред или по ваш избор. Прирачникот
е организиран така што едностано и
лесно можете да најдете токму она
што вас ве интересира. Да речеме,
ако барате повеќе информации за
принципот 3, вам сосесма доволно
ќе ви биде да го прочитате описот на
овој принцип во второто поглавје, а

во третото поглавје лесно ќе можете
да ја најдете целосната листа на
активности кои придонесуваат кон
остварувањето на овој принцип, а
притоа во четвртото поглавје ќе ги
најдете деталите и советите за тоа
како да се спроведат овие активности.
Примената на стандардите во една
организација не е прашање за
кое треба да се остави на лидерот
на организацијата да одлучи. Се
работи за процес кој бара време и
посветеност на целиот тим на една
ГО. Прибирањето средства покрива
голем број на различни активности
и сакале или не, токму затоа сите
членови на вашата ГО треба да
бидат дел од тој процес. Дури и
ако волонтер од вашата ГО не е во
состојба добро да ја претставува
вашата организација или дури
потополно погрешно ја претстави
нејзината работа во јавноста, тоа
може да влијае на успехот или
неуспехот во прибирање средства.
Затоа сите вие кои искрено сакате
да ги примените овие стандарди,
примите добронамерен совет – во
процесот на усвојување и примена
на Стандардите одете постепено и
вклучете го целиот тим.
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За кого се
наменети овие
Стандарди и која
е нивната улога?
Стандардите се наменети за сите
оние кои прибираат средства за да
ги реализираат своите непрофитни
и непартиски идеи. Тоа може да
бидат различни здруженија, сојузи,
фондации, па дури и неформални
групи. Прибирањето средства може
да се објавува на локално, национално и меѓународно ниво, но дури
може и на ниво на вработени во
некоја компанија или институција, во
училиштата или пак со поставување
на кутии за донации во рестораните
за брза храна. Донатори може да
бидат сите – вашите соседи, куќниот
совет, локалната самоуправа и
институциите, министерствата,
меѓународните донатори, копманиите, малите и средните претпријатија... Должината и составот на
листата на потенцијални донатори
најмногу зависи од вашата снаодливост и идеи како да пристапите кон
луѓето, бидејќи во суштина, прибирањето средства е работа со
луѓе, за луѓе, кои водат луѓе1.
1 Парафразирање на успешниот принцип за
прибирање средства преведен од англискиот
јазик: “Fundraising is peoples’ business”.
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Граѓанскиот сектор во југоисточна
Европа е во експанзија. Бројот на
организации во сите земји во регионот е во пораст, а степенот на нивното ангажирање постојано расте.
Силното присуство на меѓународните донатори, како и на меѓународните копмании со програми за
општествено одговорно работење
претставува голем поттик за
развојот на граѓанското општество.
Активистичкиот дух, присустен на
овие простори, наиде на добри
сојузници во овие програми.
На крајот на првата декада од овој
милениум, организациите во овој
дел на Европа станаа посвесни за
фактот дека превисоката финансиска зависност од меѓународните
донатори не носи со себе одржливост. Од друга страна, локалните
ресурси, како извор на средства,
останаа мошне неискористени, а
ГО почнаа да сфаќаат дека преку
мобилизација можат да дојдат
до значајни, стабилни и мошне
флексибилни средства, кои би им
овозможиле да бидат успешни во
поодржливо остварување на својата
мисија. Покрај тоа, на овој начин

се обновува врската помеѓу ГО и
локалните заедници. За разлика од
меѓународните донатори, кои обично
имаат прецизно и строго дефинирани правила и услови под кои ги
финансираат ГО, тоа не е случајот
кога се работи за индивидуи, компании, па дури и јавните институции.
Со новите практики на прибирање
средства и со влезот на поедниците
и компаниите во улоги на донатори
на ГО, дојдоа и нови предизвици. Со
оглед на тоа дека локалните заедници немаат многу „реално” искуство
во филантропијата2, нивните
2 Овде мора да се напомене дека сите земји
во регионот имаат значајна филантропска
традиција, чиј континуитете прекинат по
Втората светска војна. Патем, локалните
заедници цело време имаат многу активни
филантропскипрактики, но тие се остваруваат
на драстично различна законодавна и
културолошка рамка во периодот од 1945-тадо
1990-та година. Затоа сегашниот недостаток
на искуство на заедниците со филантропските
иницијативи никаконе смее да се сфати како
недостаток на филантропија или последица на
непостоењето или некакво „исклучување“на
филантропскиот дух во пост-воениот период,
бидејќи тоа едноставно не а вистина. Би било
коректно да сесогледа сегашната состојба низ
призмата на недостаток на искуство во примената
со современите филантропскипрактики и
современи легислативи, кои во југоисточна
Европа сеуште не ги достигнале стандардите
насовремените европски демократии.

очекувања во однос на донирање
не се големи, а во однос на ГО, за
жал се полни со недоверба. Во
оваа новонастаната ситуација, каде
слободно можеме да речеме дека и
целиот граѓански сектор е во транзиција, постои потреба за заеднички
договор околу принципите за работа
кои се поголем број на организации
го чувствуваат. Стандардите за прибирање средства воедно им служат
на ГО во регионот да добијат насоки
како да го развијат својот однос со
донаторите и локалните заедници,
како и да градат однос на доверба
помеѓу себе и донаторите, вклучувајќи ги и граѓаните и граѓанките од
локалните заедници. Стандардите
се сочинети од 12 принципи за прибирање средства. Секој од принципите содржи и сет на вредности кој
е важно да се почитува во процесот
на прибирање средства. Исто така,
принципите ги дефинираат и посакуваните практики и однесувања на
ГО-ата во однос на клучните актери
и процеси во прибирање средствата
– пред се со донаторите и своите
корисници.
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Кога да ги
користам
Стандардите
и како?
Стандарди и овој прирачник може
да ви бидат од голема помош.
Некои од најчестите ситуации
каде што можат овие Стандарди
и Принципи да ви бидат вам исклучително корисни се следните:

Ова прашање често се поставува
кога ќе потпишеме некој документ
кои ги дефинира етичките и професионалните стандарди на работа.
Стандардите имаат повеќеслојна
функција – тие служат за развивање на свеста кај луѓето од
граѓанскиот сектор за етичките
и професионалните стандарди,
дефинираат што е потребно да се
направи внатре во една ГО за да
односот со донаторите се развива
добро и идентификува најдобри
начини кои една ГО може да ги
практикува со цел да ги развива
своите односи со локалните заедници и корисници. Ако било кој од
овие принципи ја засега една ГО,
односно вашата ГО, тогаш овие
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Донаторот распишал конкурс
или имаме заинтересиран
донатор за нашите активности.
Кои активности би требало да
ги предложиме за да ги добиеме
средствата?

Стандардите нѐ подсетуваат дека
е важно, како организација, да се
присетиме на нашата мисија и да
работиме всушност на оние активности заради кои нашата организација постои. Граѓанскиот сектор
губи доста време на градење на
својот имиџ и она што луѓето го
препознаат како „работење се и
сешто” или имање на „експертиза
за се и сешто”. Дополнително на
тоа, ГО-ата ја губат можноста да
се специјализираат и да постанат
кредибилен партнер во одредена
област, да им овозможат на своите
луѓе професионален развој во конкретна област од нивен интерес, и

да развиваат долготраен однос со
своите корисници и целни групи.

Добивме средства и не знаеме
како да ги представиме нашите
активности пред донаторите.

Стандардите ни помагаат најдобро да ги дефинирате начините на
претставување пред донаторите
и заблагодарување за донациите
на истите, но исто така ве потсетуваме за сѐ она што е потребно да
договорите со донаторот.

Јавноста нe гледа како „платеници” и луѓе кои работат за
донаторите и нивните интереси.

Најдобар начин да се соочите со
оваа предрасуда е отворено да
покажете кој ги финансира вашите
активности. Исто така, јасно покажете им на луѓето дека идејата е
ваша, дека се создала од комуникацијата со корисниците и од
потребите на корисниците, а дека
донаторот го препознал квалитетот на вашите идеи. Прирачникот
ќе ги представи некои од моделите кои би можеле да ѝ бидат од
корист на вашата организација.

Постојат луѓе во локалната
заедница кои би дале средства
за нашите идеи и корисници,
но немаат доволно доверба во
нашата ГО.

Потребно е да развиете внатрешни механизми кои ќе ја
спречат злоупотребата и јасно ќе
ги представите пред јавноста и
потенцијалните донатори. Дали
јавно ги објавуваме информациите во врска со прибраните
и потрошените средства? Дали
имаме информации на нашата веб
страница или други материјали
кои покажуваат дека ефикасно
ги трошиме средствата во корист
на луѓето за кои постоиме и во
чиј интерес работиме? Дали
спроведуваме независна финансиска ревизија ако сме поголема
организација и дали ги објавуваме
извештаите и заклучоците од
ревизиите?
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Имаме акција за прибирање
средства, но поединците и компаниите не ни даваат средства
бидејќи постои загриженост
дека ќе прибереме помал износ
од потребниот.

ГО-ата би требало да имаат дефинирани правила по кои ќе постапат
во тој случај, штитејќи ги интересите на донаторите. Секако, тие
правила треба однапред да бидат
претставени и да се почитуваат.

Би сакале и нашите корисници
да учествуваат во прибирањето
средства, но тие тоа не го сакаат.

Луѓе се и со право се плашат дека
нивната приватност или достоинство
ќе бидат загрозени. Потребно е да
обезбедите услови да вашите корисници се чувствуаат добро и корисно
бидејќи учествуваат во акцијата.

Нашите корисници немаат
доволно доверба во нас и мислат дека ова го работиме само
заради донаторите.

Стандардите ќе ве потсетат дека е
важно да ги вклучите корисниците
во дефинирање на активностите
кои ги планирате. Истражете ги нивните потреби, вклучете ги во плани-
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рањето, прашајте ги што е потребно
да се подобри во работата на
вашата организција. Потребно е да
градите однос на доверба со корисниците како и тие би почувствувале дека тоа се „нивни проекти”, а
дека вие сте „нивна организација”.
Ако тоа не е така, за кога и во чие
име работи вашата организација?
И на крај, немојте да криете од нив
колку пари сте добиле од донаторите. Тие секако тоа ќе го дознаат
доколку сакаат, а вашето криење
на тие информации ќе може да се
доживее како некој вид на „измама.”

Донаторот ни бараше финансиски извештај, но ние би сакале да
го известиме околку начинот на
трошење на средствата.
Тоа прашање се среќава често
кај организациите кои прибираат средства на локално ниво,
а инстинктивната рекација дека
известувањето е неопходно е
апсолутно точно. Известувањето
околку потрошувачката е одлична
можност да покажете што сте
направиле со прибирањето на
парите и да им се заблагодарите
на донаторите кои ви овозможиле
вашите резултати да се остварат.

Како да ги примените овие Стандарди во вашата ГО? Примената
на стандардот не е исто што и
воведување на нови активности во
работата на вашата организација.
Напротив, примената на Стандардите е промена на начинот на кои
секојдневно работиме. Секоја ГО,
во овој момент, има свој начин на
работа во областите на кои се однесуваат овие Стандарди. На пример,
необјавувањето на финансиските
извештаи или износот на донациите
е веќе постапка која организациите
ја применуваат. Без разлика на тоа
дали во организацијата сте донеле
одлука по ова прашање или не,
необјавувањето на овие податоци
до заинтересираната јавност многу
кажува за вашата организација. За
нив (јавноста) необјавувањето на
податоците е последица на една
свесна одлука на организацијата,
т.е. да сокрива податоци.
Доколку прибираме донации од
поединци, а немаме добар начин
да им се заблагодариме, тоа веќе
е чин кои некои од донаторите ќе
го протолкуваат како неблагодарност. Последиците околку ваквата
неактивност се негативни, а недостатокот на време или ресурси не

представува доволно добар изговор
во јавноста.
Од сите овие причини, примената на
стандардите не треба да се гледа
како воведување на нови активности во организацијата, туку како
промена на начинот на работа во
однос на прибирање средства. Се
работи за промена која бара време
и посветеност од целиот тим. Лидерите на организцијата би морале да
бидат посветени на овој процес, но
и трпеливи. Воведувањето на промени во начинот на кој секојдневно
работиме не е лесен, но е единствениот начин кон развој на тимот и на
организацијата.
Улогата на лидерот во ГО во овој
процес не е таа/тој да воведе и да
применува принципи, тука постојано
да создава услови во кои сите ќе
бидат поттикнати да ги применуваат
овие принципи. Затоа, препораката
до сите лидери е трпеливо да го градат процесот во кој културата на
организацијата ќе стане таква каде
сите во тимот тежнеат кон транспарентното и одговорното работење,
како и кон корисниците, така и кон
донаторите, соработниците, конкуренцијата и опкружувањето.
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Стандарди
за прибирање
средства –
интегрален
документ1

M

режата на локални
фондации и организации
за поддршка кои работат
на развој и промоција на
филантропијата од југоисточна Европа SIGN (Southeast
European Indigenous Grant-makers
Network) е мрежа на фондации и
организации посветени кон отвореното, транспарентното и одговорното опкружување за развој на
филантропијата, општественото
одговорно работење и граѓанскиот
активизам како би се поддржал и
унапредил капацитетот на граѓаните да мобилизираат ресурси во
локалните заедници.

1 Во овој дел на Прирачникот е претставен
целиот содржај на документот Стандарди
за прибирање средства. Овојдокумент
подлежел на повеќе различни верзии и
нацри кои биле претставени пред сесиите
со фондациите издруженијата во 5 земји
од Балканот. Верзијата која е пред вас е
крајната верзија која е усвоена од SIGN
мрежатаврз основа на предлогот од
споменатите сесии и дебати.
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Овој документ тежнее да постави
стандарди околку праксата на прибирање и трошење на средства,
како и за известување на

Граѓанските организации кои ќе го
потпишат овој документ изјавуваат
дека ќе се придржуваат кон доленаведените принципи.

институционални, корпоративни
или индивидуални донатори, базирани на договорените принципи
за трансапрентност и одговорност, и е наменет за граѓанските
организации (ГО) кои сакаат да
мобилизираат локални ресурси
за активности за општо добро во
своите држави.

Веруваме дека посветеноста на
организацијата кон транспарентноста и одговорноста е еден од
предусловите за негување и развој
на филантропијата во регионот.

Овие стандарди се поставени со
намера да бидат стандард за оние
кои ќе ги потпишат и применуваат
во земјите на југоисточна Европа.
Намерата на овие стандарди е да
се зголеми довербата на граѓаните
во активностите на ГО-ата со цел
да се зголеми нивната доверба и
легитимитет и така да ја унапредат
својата одржливост и влијание.

Со потпишување на овие стандарди на пракса граѓанските
организации се согласуваат со
следното:
1. Дека ќе се однесуваат во

со согласност со сопствената
мисија, вредности, принципи и/
или стратешки цели почитувајќи ги
законите, прописите, и останатите
официјални документи и меѓународни договори кои се на сила во
дадената земја.
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2. Дека ќе бидат одговорни, отворени и транспарентни во процесот
на соработка со соодветните јавни
институции, партнери од заедницата, донаторите, владата, медиумите, како и односите со базата.2.
3. Дека ќе имаат јасна, искрена и
отворена комуникација за своите
активности, како и за резултатите
и износот на средствата со своите
заинтересирани страни. Оваа
ГО ќе го објавува потеклото на
средствата до заинтересираните
страни, освен во случај кога донаторот бара да остане анонимен.
Информациите во однос на примениот износ на средствата ќе биде
достапен во текот на процесот на
прибирање средства, периодично,
како и по завршување на процесот
на прибирање средства.
4. Дека ќе ја заштити употребата на
средствата и дека ќе создаде механизми за спречување на злоупотреба на средствата и имотот, како
и дека ќе преземе соодветни мерки
доколку дојде до злоупотреба.
2 Невладини и непрофитни здруженија кои
работат на подобрување на општеството и
унапредување насостојбата на луѓето.
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5. Дека ќе спроведе процес на

прибирање средства на трансапрентен начин, комуницирајќи
отворено за целите, активностите
и потребите за кои се прибираат
средства и дека нема да дава
лажни ветувања или создава
нерелани очекувања кај донаторите од кои се бара поддршка.

8. Дека ќе се обезбеди правата
на корисниците и корисничките
да се почитуваат и дека нивното
достоинство и самопочит се
заштитени во текот на процесот
на прибирање и дистрибуција на
средствата, како и во текот на
известувањата околу употребата
на донираните средства.

11. Дека ќе ги информира донато-

6. Дека ќе ги користи примените

9. Дека навреме ќе ги информира

на донаторите и дека ќе се осигураат дека сите информации во
врска со донаторите се третираат
како доверливи и дека се чуваат
на безбедно место, согласно
барањата на донаторите и процедурата за видливост, односно
транспарентност.

средства на одговорен, ефикасен
и ефективеен начин во согласност
со целта за кои средствата се
донирани. Доколку дел од донираните пари се потрошени за оперативни цели, тоа мора однапред да
биде соопштено.

7. Дека јавно и јасно ќе дефинира

како ќе управува со парите кои
се прибрани во кампањите кои
завршиле, или поради виша сила,
или застареност на причините за
прибирање средства, како и во
случаите каде се прибрани износи
поголеми или помали од однапред
планираниот износ.

своите (потенцијални) корисници
и кориснички околку процесот на
прибирање средства и нивната
дистрибуција, дали преку периодично известување, преку медиумите, преку директен контакт или
преку друг соодветен начин на
комуникација.

рите за тоа како нивната донација
била искористена, како и дека ќе
обезбедат брзи, точни, обемни
и отворени одговори на сите
прашања, согласно барањата
на донаторите и процедурите за
известување.

12. Дека ќе се уважи придонесот

10. Дека ќе тежнее да ги вклучи

своите корисници и кориснички
во процесот на дефинирање на
целите за прибирање и дистрибуција на средствата; и дека ќе
ги вклучи во одлучувањето на
дистрибуцијата на средствата кои
останеле неискористени бидејќи
почетната цел за прибирање на
средсвата била задоволена.

27

Прирачник за примена на стандарди за прибирање средства

Принцип 1.
Мисија, вредности,
принципи и
стратешки цели
на ГО, легалитет и
легитимитет

ГО ќе се однесува во согласност
со сопствената мисија, вредности, принципи и/или стратешки
цели почитувајќи ги законите,
прописите и останатите
официјални документи и меѓународни договори кои се во сила во
дадената земја.
Граѓанските организации се формираат со некоја цел. Основачите се
поттикнати од потребата да решат
некои општествен проблем, да се
помогне на некоја група на луѓе
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или да се задоволат потребите на
некоја група на локално, национално или меѓународно ниво. Дури
и кога организацијата нема усвоено
мисија, вредности, принципи или
цели, самата мотивација на основачите ја определува организацијата
и изборот што ќе работи и можеби
најважно, што нема да работи.
Што е мисија за една организација
и за што служи? Не пристапувајте
кон ова прашање по автоматизам.
Организациите се брзи да потврдат дека имаат мисија и дефинирани организациски цели, но
како знаеме дали тоа е навистина
така? Има ли нашата организација
мисија ако е истата само дефинирана, напишана на хартија и тоа е
сѐ? Секако дека не. Имама мисија
дури кога таа е јасно дефинирана,
позната внатре и надвор од организацијата, за која имаме капацитет и која ја спроведуваме преку
секојдневната работа.

Мисијата на организацијата мора
да биде јасна и пожелно е да
биде кратка.

Тоа е изјава која најдобро претставува која е и што е нашата
организација. Потребно е да се
дефинира мисијата така што:
• јасно ја определува организацијата, т.е. точно дефинира:
• што работи
• каде
• за кого
• ги мотивира луѓето во организацијата, нашите корисници и
другите актери
• овозможува да ги оцениме
достигнувањта на организацијата
од време на време.

O

рганизацијата
која
се
придржува до мисијата,
вредностите, принципите
и стратешките цели ја
гради својата препознатливост

и кај донаторите и во заедницата. Ова не е само стандард
на прибирање средства, ова е
еден од предусловите за долгорочен успех на организацијата.
Кога ќе помислиме на граѓанското општество и на заштита
на животната средина, поголемиот број на луѓе на светот
помислуваат на организацијата
Green Peace. Кога ќе се помисли
за борбата против тортурата,
тука е Amnesty International.
Вашата цел треба да биде јасна
мисија и кога луѓето во вашата
заедница и донатори ќе помислат на проблем кој е дел од
вашата мисија (на пр. вработување на младите), нивната прва
асоцијација да биде вашата ГО.
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Исклучително е важно организацијата да ја спроведе мисијата.
Да би било тоа можно, мисијата
мора да биде во согласност со
нашите знаења и вештини, компетенции, ресурси, капацитети и
висина на финансиски средства
кои можеме да ги прибереме. Дали
може нашата мисија да се бави со
промената на некој закон доколку
не ги познаваме доволно добро
законските рамки во таа област и
практиките на јавните институции,
ако немаме стручни соработници
или пак ресурси за нивно ангажирање?
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Кога имаме дефинирана мисија и
е утврдено дека ги имаме неопходните капацитети, потребено е
да се погрижиме нашата мисија
навистина да се спроведува низ
секојдневната работа на нашата
ГО. За почеток, дали мисијата
им е добро позната на сите во
организацијата, а притоа и на
корисниците и актерите од значај
за нашата организација.
Исто така е важно мисијата да
наиде на своја примена, посебно
при донесување на одлуки.
Мисијата е најважната водилка
во процесот на носење на сите
одлуки во организацијата, бидејќи
нѐ потсетувакои сме и зошто
воопшто постоиме. Колку често се
навраќате на мисијата во текот на
носење на одлуки? Ако тоа не е
чест случај, дали е можно вашата
мисија да не е доволно јасна или
недоволно употреблива.

O

рганизација за поддршка на
младите во една локална
заедница во Црна Гора
добила повик од ГО од Подгорица да организира трибина на
тема, влез на Црна Гора во НАТО.
После многу размислување,
пред се со желба да се помогне
на пријателите и партнерите од
престолнината, но и со надеж
дека така ќе се привлечат нови
донатори, младинската организација прифатила да ја организира
трибината на тема која навистина
предизвика голема контраверзност во заедницата. Трибината
доби големо внимание од јавноста и медиумите, па поголемиот
број на граѓани од таа заедница
за прв пат слушнала за оваа организација на ваков начин. Речиси
две години после таа трибина,
организацијата имала проблем
при реализација на програми
за младите бидејќи јавноста ги
препознавала нивните цели на
погрешен начин.
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Мисијата на организацијата,
на некој начин, е неформален
договор кој организацијата го
прави со општеството и со луѓето
кои живеат во заедницата. Со
мисијата, нашата организација
презема дел од обврските, одредена функција во општеството/
заедницата. Благодарејќи на
мисијата, заедницата може да
смета на нас, на тоа дека нашата
организација ќе биде тука да се
занимава со одреден проблем,
да го штити јавниот интерес и
интересот на заедницата во прашања кои ја покриваат мисијата,
наспроти бројните интереси
кои ќе го нарушуваат тој јавен
интерес. Губењето на фокусот,
честото менување на области и
теми на работи на ГО, доведува
до „рушење на договорот” кој сме
го поставиле со мисијата. Заедниците почунваат да гледаат на
нашата ГО како ентитет кои постои
само ради себе и на кој повеќе не
можат да се потпрат. Се стекнува
имиџот на „работење сѐ и сешто”.

Секако, секоја организација може
да има и своја „златна кокошка”3 во
однос на активности кои се надвор
од мисијата, а благодарејќи на кои
се покриваат трошоците за основните активности на организацијата. Се додека активностите од
„златната кокошка” не преовладуваат во организацијата, сосема е
во ред да имаме некоја активност
од овој тип. Но, само неколку.
На сличен начин, организацијата
ги дефинира и своите вредности,
принципи и стратешки цели. Сите
овие елементи директно произлегуваат од мисијата и придонесуваат кон тоа мисијата на организацијата да се оствари. Ако нашиот
дел од мисијата е отворено и
транспарентно општество, благадарејќи на вредностите и принципите ние можеме да дефинираме
што тоа значи за нас. На крај, со
стратешките цели одредуваме
каде нашата организација сака
да биде во период од 3-5 години,
водени со идејата дека со тие
цели навистина ја спроведуваме
нашата мисија.

Легалноста на работата е друг
подеднакво важен елемент од
првиот принцип на Стандарди за
прибирање средства. Во изминатите години дојде до подобрување на законодавната рамка во
земјите од југоисточна Европа.
Кога говориме за принципот на
легалност, односно почитување
на законите, овој принцип подразбира не само почитување на
законите во однос на прибирање
средства, туку и почитување на
законите на севкупната работа
на ГО. Организацијата која нема
да успее уредно да плаќа даноци
или против која се води некоја
постапка во која може да се
изрече парична казна, ја загрозува и намената на средствата
што ги прибира. Ваквата ситуација не само што го загрозува
кредибилитетот на една организација, туку веќе го нарушува и
целокупниот граѓански сектор.

3 Видете ја анализата на Gruber-Mohr,
Robert E. Gruber, Marry Mohr.
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Принцип 2.
Одговорност,
отвореност и
транспарентност
работата се предуслов за нашето
функционирање во сферата на
јавниот интерес.

ГО ќе бидат одговорни, отворени
и транспарентни во процесот на
соработка со соодветните јавни
институции, партнери од заедницата, донаторите, владата,
медиумите како и во односите со
сопствената база.
Одговорност при владеење е
принцип за кој се повеќе ГО се
залагаат преку својата работа. Но,
колку се бавиме со прашањето
околу нашата одговорност? Дали
и ГО се одговорни пред некој?
ГО се формираат и се обврзуваат
да работат во име на јавниот интерес. Секако дека од овие причини,
одговорноста кон јавноста, отвореноста и транспарентноста во
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Но, при детален увид во оваа
проблематика, доаѓаме до
заклучокот дека таа „најширока
јавност” и одговорноста во
односот кон неа, така широко
дефинирана, всушност не значи
многу. Да се биде одговорен пред
сите! Што тоа всушност значи?
Ако застанеме овде и не размислиме малку подобро кои се тоа
„сите”, овој принцип многу лесно
се претвара во „да не се биде
одговорен пред никого.”
Во своите публикации, Ирското
здружение за развојни организации Dochasнагласува дека е
неопходно да се разликуваат 4
видови на одговорност, во зависност од тоа дали кон некој истата е
насочена:
• одговорност од долу нагоре – кон
владата и институциите, донаторите и фондациите;
• одговорност одгоре надолу – кон
базата;

• внатрешна одговорност – кон
вработените и членовите на организацијата (со цел зачувување на
мисијата и вредностите, односно
организационата култура);
• хоризонтална одговорност – кон
колегите од другите организации
(со цел унапредување на стандардите и квалитетот на работа,
како и унапредување на репутацијата на граѓанскиот сектор во
целина)4.
Секоја од овие 4 вида на одговорност бара различен пристап.
Додека одговорноста кон владата
и институциите се остварува
преку учество во јавни расправи,
конструктивната критика и развот
на јавни политики, како и преку
обезбедување на реални податоци
од терен који овозможуваат поквалитетни одлуки во други и слични
активности. Одговорност кон донаторите се остварува најмногу преку
развој на проектни идеи градени

K

оалицијата „Отворен парламент” во Србија, која ја
предводи ГО-то „CRTA”,
промовира
одговорност
на владата и бара транспарентност во работата во јавниот сектор.
Да би имале поголем кредибилитет да бараат одговорно и
транспарентно однесување од
владата, внатре во коалицијата
е донесена одлука дека сите
членови мораат да објавуаат
годишни извештаи во врска со
работењето на нивните организации (совесни граѓани)како и
да подлежат на годишна финансиска ревизија, чијшто резултати мора јавно да бидат објавени на нивните веб страници.

4 За повеќе информации, видете го овој
одличен текст од авторот A. Анѓелковиќ
достапен на следниот линк: http://wikiciv.
org.rs/index.php/Povećanje_odgovornosti_i_
transparentnosti#cite_ref-2.
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врз основа на реални потреби. Тука
пред сѐсе мисли на планирање на
обемот на активности кои одговараат на капацитетите на организацијата, како и на создавање на
реални проектни буџети.
Одговорност кон базата, вклучувајќи ги и корисниците, се
остварува на повеќе начини. Овој
сегмент на одговорност е детално
обработен во наредните принципи кои се поврзани со базата и
корисниците.
ГО која е одговорна пред самата
себе остварува одговорност пред
сѐблагодарение на постоењето на
внатрешни контролни механизми.
Реалното постоење на собранието
и управните одбори во ГО овозможува не само квалитетно управување со организацијата, туку и
контрола над раководството, реализацијата на активности и односот на ГО кон своите вработени и
членови. Доколку ГО вработува
луѓе, одговорноста се остварува
преку дефинирање на правата
и обврските на вработените
(договори со вработените, опис на
работните места, вреднување на
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работата), како и целосно почитување на договорените услови.
Граѓанското општество е сегмент
од општеството со кревок имиџ.
Работата на ГО е заснована пред
сѐ на довербата помеѓу организацијата и граѓаните. Довербата
се стекнува со време, со многу
напорна работа и со резултатите кои доаѓаат како директна
последица од овие „вложувања”.
Довербата, која така долго се
гради, за жал лесно се губи. И тука
мораме да бидеме свесни дека
неодговорното однесување на
една ГО го нарушува угледот на
другите организации. Еден начин
да се заштитат поединечните ГО
од неодговорното однесување на
другите е преку воспоставување
и примена на професионални и
етички стандарди.
Транспарентноста или јавното
работење на ГО е присутна речиси
во сите статути на ГО во регионот.
Но на кој начин тие се остваруваат
и што тоа значи? Транспарентноста на ГО се применува преку
обезбедување на целосен увид
во информациите за работата и

резултатите на организацијата
до заинтересираната јавност.
Мора да се нагласи дека стандардот на транспарентност не
подразбира „пасивна” улога на
организацијата во исполнувањето
на овој стандард. Напротив, една
ГО е транспарентна доколку
самата работи на објавување на
информациите, ако информациите се достапни преку редовното
известување до јавноста (преку
веб страницата, на прес конференции, во медиумските настапи...)
и ако достапните информации се
разбирливи за јавноста.
Затоа со сигурност не можеме да
речеме дека една ГО е транспарентна затоа што доставува
годишни финансиски извештаи до
државата, која потоа ги објавува
на некоја своја веб страница. Тие
информации се неразбирливи и
често недостапни до широката
јавност.

В

о април 2010-та година полицијата ја уапси Катарина
Ребрача, во тоа време претседателка на Добротворниот фонд „Катарина Ребрача”
од Белград, поради сомнеж дека
присвоила повеќе од 300.000
ЕУР наменети за хуманитарна
помош преку своите здруженија.
Приказната доби доста големо
медиумско внимание бидејќи се
работи за една позната личност
во Србија, успешна манекенка,
која во тоа време во јавноста
активно ја промовираше работата на својот фонд. Некое време
по апсењето, сите ГО кои прибираа средства од поединици и
компании во Србија, имаа доста
проблеми во комуникацијата со
потенцијалните донатори, кои
претсавуваат важен извор на
финансирање и приходи. Иако се
занимаваа со потполно различни
теми, прибирале дури и значајно
помалку пари во однос на споменатиот фонд, иако веќе имале
голем број на успешни активности
позади себе. Судењето на Катарина Ребрача е сеуште во тек (септември 2015-тагодина).
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Принцип 3.
Јасна, отворена
и транспарентна
комуникација

ГО ќе има јасна, искрена и отворена комуникација за своите
активности, како и за резултатите и износот на средствата
со своите заинтересирани
страни. Оваа ГО ќе го објавува
потеклото на средствата до
заинтересираните страни, освен
во случај кога донаторот експлицитно бара да остане анонимен.
Информациите во врска со
прибраните средства ќе бидат
достапни во текот на целиот
процес на прибирање средства,
како и по завршување на процесот на прибирање средства.
Известувањата до јавноста, донаторите, партнерите и корисниците
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може да се одвива на многу различни начини. Секоја комуникација
во врска со активностите, резултатите и финансиите е форма на
известување. Известувањето и
комуникацијата со јавноста, во
граѓанскиот сектор, често се доживуваат како корисна активност,
но недоволно како обврска која
произлегува од професионални и
етички стандарди.
Известувањето и отворената
комуникација се канал за градење
на доверба. Тоа воедно е и антикоруптивна мерка која ја спроведува секторот. Важно за секоја
ГО е јавно да ги објави и соопшти
следните информации: со што се
бави (ова воедно беше и првиот
принцип), кој ја составува организацијата, кои активности и кои се
резултатите од работните активности, како и кој е донатор и до кој
степен ги поддржува активностите
на организацијата. Редовното
освежување на овие податоци од
страна на поединечни ГО го штити
целиот граѓански сектор и овозможува да се заштитат од оптужби за
дела од коруптивна природа.

Кои информации е најдобро да
се објават?

Мисијата на организацијата.

За ова е веќе говорено во описот
на првиот принцип.

Кој ја сочинува организацијата?

Организацијата ја сочинуваат
луѓе, нивните знаења, вештини,
мотивацијаи интереси. Важно е да
се претстават информациите во
врска со членовите на управниот
одбор, директори/директорки и
вработените во организацијата,
како и кратка информација за тоа
кои се тие луѓе. Препорачливо е
да на веб страницата ставите и
кратка биографија за луѓето од
организацијата од која јасно може
да се разбере дека тие луѓе ги
имаат компетенциите, соодветното искуство и доследната мотивација за извршување на мисијата.

М

режата SIGN вклучува
фондации од 6 балкански земји. Се работи за
фондации и здруженија
кои редовно ги објавуваат
годишните извештаи, чии веб
страници содржат податоци во
врска со активностите и донаторите. Фондацијата „Мозаик”
од Босна и Херцеговина, на
својата веб страница, на интересен начин ги претставува своите донатори, обезбедувајќи и
објавувајќи ги имињата на поединците кои ги помогнале акциите по поплавите во 2014-та
година. (www.mozaik.ba/bs-lat/
donatori-2015). Оваа пракса на
ГО-ата испраќа важна порака –
сите донации и сите донатори
се подеднакво важни.
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Активности и резултати од работата на организацијата.

Доколку страницата на вашата
организација и вашите промотивни материјали не содржат
информации во врска со активностите и резултатите од вашата
работа, можете да се најдете во
ситуација јавноста да ве перцепира како неактивни, како организација која постои само на хартија.
Од друга страна, потребно е да
ги претставувате резултатите на
ГОкако не би дошло до дуплирање
на активностите во граѓанскиот
сектор. Воедно, не е ретка ситуацијата да, покрај недоволната
комуникација внатре во секторот
и/или донаторската заедница,
речиси идентични проекти се
повторуваат од година во година.
Исто така, објавувањето на резултатите може да овозможи и други
ГО-а да работат на надградување
на веќе постигнатите резултати,
создавајќи сингерија од различни
идеи и подфати.
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Кои се донаторите и колку пари
издвојуваат за одредени активности?

Препораката е на веб страницата
и на промотивните материјали,
јасно да се назначат кои се донаторите на организацијата, колку
средства издвојуваат и за кои
проекти.

Како организацијата ги троши
прибраните средства.

Во овој сегмент се работи повеќе
за претставување на следните
принципи.

Е

ден од проблемите со
граѓанскиот сектор во сите
земји на Балканот се таканаречени GONGO организации. Тоа се невладини организации кои ги воспоставила
власта со цел формално делуваат како ГО така што власта
или партијата би обезбедиле
дополнителни средства кои им
се достапни на непрофитните
организации или како би извршиле влијание во врска со одредена тема внатре во земјата или
на меѓународно ниво.
Се работи за нелојална конкуренција која го користи генералниот недостиг на информации
во врска со работата на ГО и
неразбирањето од страна на
јавноста во поглед на граѓанското општество, а своите блиски контакти со носителите на
власта ги користи за добивање
на средства. Еден начин да
автентичните организации се
заштитат од оваа конкуренција е
преку воспоставување на стандарди за работа на ГО кои би
создале обврска за отворена и

активна комуникација за тоа кој
ја сочинува организацијата, кои
се донаторите и кои проекти ги
реализира организацијата. Тоа
би и овозможило и на ГО-ата и
на јавноста полесно да ги препознаат GONGO организациите.
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Важно е однапред да се договорите со донаторот дали и
како сака да биде претставен
во вашите материјали. Меѓународните донатори имаат свои
правила, кои најчесто се составен
дел од договорот за грантот. Кога
прибирате средства од поединци
и компании, тоа најчесто не е
случај, па е препорачливо да вие
на нив им понудите повеќе опции
како можете да ја претставите
нивната поддршка. ГО може да
понуди видливост на својата веб
страница, на промотивните летоци
и плакати, на манифестации кои
ги организира, редовно споменување и благодраност за време на
гостувања во медиумите...Една од
опциите мора да биде и неспоменување на името на донаторот,
со јасна одредница дека донаторот сакал да остане анонимен
во пошироката јавност. Секако,
информацијата за идентитот на
донаторот секогаш мора да постои
во организацијата и таа да биде
достапна до државните органи
доколку ја побараат на законски
начин. Деталите за тоа како да се
спроведе ова во дело можете да
ги најдете во описот на принцип
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број 12, како и во третото и четвртото поглавје од овој Прирачник.
Кога ГО работи на кампања за
прибирање средства од поедници
и компании, кампањата може да
потрае подолго и периодично да
се повторува. Стандардите за
прибирање средства ги потсеќаат
организациите дека е важно
редовно да се објавуваат информациите во врска со прибраниот
износ во текот на трањето на
кампањата за прибирање средства. Се работи за принцип кои не
е само поврзан со транспарентноста, тука е и важен за успешно
прибирање средства, посебно во
втората половина на долготрајна
кампања.

Воедно, кога кампањата штотуку
започнува, голем број на луѓе се
интересираат во првиот бран.
Доколку по две три недели на
јавноста не ѝ се достапни информации во врска со количината
на прибраните средства, тогаш
потенцијалните донатори нема да
бидат сигурно дали е вредно да се
„инвестира” во таа кампања. Дали
можеби на кампањата и оди лошо
и ГО нема да успее да ги прибере
средствата? Ако дадам пари, дали
е можно дека давам пари за идеја
која нема да успее? Тоа се некои
од прашањата што секој потенцијален донатор (поединец/поединка или компанија) ги поставува
во тој момент.
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Принцип 4.
Превенција од
злоупотреба на
средства и имот,
мерки во случај
на злоупотреба

ГО ќе ја заштити употребата на
средствата и ќе направи механизми за превенција од злоупотреба на средства и имот, како и
дека ќе преземе соодветни мерки
доколку дојде до злоупотреба на
истите.
Овој принцип состои во себе и
прашање на кој начин организацијата
се осигурува дека прибраните пари и
имот ќе бидат искористени за целите
за кои се наменети. Дополнително на
тоа, овој принцип овозможува јавно-
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ста да знае дека организацијата е во
состојба да ја обезбеди соодветната
употреба на парите и имотот.
Секоја организација, и големата
и најмалата, имаат свои правила
по кои се водат при располагање со парите. Поглемиот број
на организации имаат и пишани
процедури кои детално опишуваат
како се спроведуваат постапките
за плаќање, набавки од помала и
поголема вредност, како се води
евиденција за трошоците, и многу
други процедури. Сепак, без обзир
на големината на организацијата и
степенот на формалност во работата, сите организации вложуваат
во финансиското работење и
неопходно е да се воспостават
некои стандарди во објавувањето
на следните работни активности5:
5 За повеќе информации видете: Jenny
Gilmore, NGO Policy and Procedures Manual,
како и подетални описи на активности во
поглавјата 3 и 4 од овој Прирачник.

Управување со финансии

Во организациите постојат луѓе
кои се одговорни за различните
аспекти на финансиското работење на ГО. Активностите во рамките на финансиското работење се
јасни за тимот кој ја сочинува организацијата и секој својата работа ја
извршува во согланост со описот
на таа работа. Неопходно е да во
финансиското работење на ГО се
почитуваат законите на својата
земја, како и барањата од договорот за донации или грант.

План на трошоци

Пред почетокот на било каква акција
за прибирање средства, неопходно е
да се направи реален план за буџет
за намената за кои се прибираат
средства. Планот за трошоци мора
да биде реален и мора да навестува
дека активностите за кои се прибираат средствата ќе можат да се извршат во ветениот обем и содржина.

В

о рамките на двегодишната програма Civil Society
Forward, која ја спроведоа
Институтот за оддржлив
развој (ISC) и USAID во Србија,
избрани се 11 ГО-а кои минатата
година поминаа низ интензивен процес на унапредување на
своите процедури во областа
на финансиското работење,
набавки и човечки ресурси.
Целта на оваа иницијатива е да
овие 11 организации го подигнат степенот на одговорност во
нивната работа. Овие организации, и по завршување на програмата, ги споделуваат добрите
практики кои ги усвоиле. Повеќе
информации можете да најдете
на овој линк:
www.iscserbia.org/indexENG.
html
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Финансиски операции

Организацијата мора да ги почитувазаконите кои се однесуваат
на односите меѓу ГО и банките.
Секоја држава има различни правила во тој поглед, но поглемиот
број на држави бара да, во ограничен временски рок и со соодветна
документација, сите пари кои
се прибрани во готово да бидат
уплатени на банкарска сметка.
Неопходно е да во организацијата
се овласти лице за работа со банкарските сметки, кое е воедно и
кривично и материјално одговорно
за овој сегмент со финансиското
работење. Препорачливо е да
за секоја трансакција, налогот за
плаќање го потпишуваат најмалку
две личности од организацијата
како би се осигурала дополителна
конторла и проверка и како би се
избегнале непотребни грешки.
Исто така, препорачливо е да за
поголемите трошоци, ГО бара одобрување од управниот одбор.
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Редовно финансиско известување

Се работи за месечно известување кое опфаќа преглед на
трошоци во периодот за кои се
известува, состојбата на сметките
на ГО и споредување со планот
на трошоци. Благодарејќи на
интерното финансиско известување, организацијата не само
што работи на спречување на
евентуални злоупотреби, туку и
овозможува побрзо да реагира
на потребите на заинтересиранта
јавност во врска со информациите
околку прибраните и потрошените
средства.

Независна финансиска ревизија

Се работи за стандард на работење кој е својствен за ГО со поголеми буџети. Овде не се мисли
само на ревизија за трошоците
на проекти, туку првенствено на
праксата да ГО редовно, еднаш
годишно, врши годишна финансиска ревизија на целокупното
свое работење. Овие извештаи би
требало јавно да се објават на веб
страницата на организацијата.

Набавки и плаќање на стоки и
услуги

Секоја организација работи на
овие набавки, без разлика на
својата големина или висината на
проектните буџети. Важно е организацијата одговорно да пристапува на овие работни активности.
Процедурите за набавка можат да
бидат пишани или непишани, но
неопходно е организацијата, во
моментот на вршење на исплати,
да се осигура дека е добиена
најповолната понуда во смисла на
цена и квалитетот на побараната
стока или услуга. ГО која објавува
повици за понуди за добавувачи за
реализирање на своите активности е потранспарентна од другите
и помалку ризикува да биде оптужена за фаворизирање на некои
добавувач или пак за договарање
за поврат на средствата од страна
на добавувачот кои го ангажирале.

Издвојување за плати и административни трошоци
Пожелно е јавноста да може да
добие инфорамции за тоа колкав
процент од буџетот на ГОсе
издвојува заплати и администртивни трошоци. На овој начин,
ГО избегнува обвинувања дека
постојат само заради своите
плати.
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ГО исто така мора да ги почитува
законите во врска со купување на
движен и недвижен имот, преку
водење на евиденција за имотот
и инвентарот кој го поседува организацијата. ГО може да направи
и повеќе отколку што законот
наложува, преку интерни процедури за евидентирање на имотот
на организацијата, со правила за
издавање на опрема и слично.
На крај, што организацијата прави
доколку дојде до злоупотреба на
средства и имот? Пред сѐ, претходно напишаните процедури не
само што обезбедуваат да дојде
до превенција на злоупотреба,
туку и да лесно се утврди одговорност и причина за настаната
злоупотреба. Неопходно е организацијата да биде во состојба
да моментално преземе мерки
самата да се заштити од последиците на злоупотребата. Секоја
ГО би требало да развие свои
механизми за реакција на злоупотреба, кои ќе бидат во согласност
со начинот на кој организацијата
управува со средствата и со имотот. Целта на овие процедури е да
се осигура и самата ГО дека е во
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состојба да пред другите ја детектира можноста или остварената
злоупотреба и да преземе мерки
за заштита.

D

anChurchAID (DCA) е организација кој се сретнала
со случаи за корупција
поврзани со нејзината
меѓународна работа во средината на минатата декада. Многумина беа изненадени од нивната реакција – тие сами почнаа
редовно да објавуваат информации за тие случаи, како и
што DCA презела да ги заштити
средствата и имотот. Покрај
лошиот имиџ кој настанал околу
сите овие случаи, благодарејќи
на оваа реакција DCA продолжила успешно да прибира средства дури и да ги зголеми своите приходи од поединци во
2009-та година, зголемувајќи го
својот буџет на околку 123 милиони евра. Поради одговорното
и трансапрентото однесување
на оваа организација, случаите
на корупција поврзани со нивната работа немаа негативно
влијание на нивните донатори,
напротив! За повеќе информации за овој и слични настани
може да прочитате на следниот
линк:

http://www.odihpn.org/
humanitarian-exchangemagazine/issue-52/corruptionin-the-ngo-world-what-it-is-andhow-to-tackle-it.
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Принцип 5.
Транспарентност
и отвореност
во процесот
на прибирање
средства

ГО-то ќе спроведува процес на
прибирање средства на транспарентен начин, комуницирајќи
отворено во врска со целта,
активностите и потребите
за кои ги прибира средствата
и нема да дава лажни ветувања
или да создава нереални очекувања кај донаторите од кои се
очекува поддршка.
Клучна информација која обезедува
транспарентност при прибирање
средства е токму податокот од кога
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ГО бара средства и кој донира пари
или донации од друг вид на таа
ГО, дали се тоа само меѓународни
донатори или пак организацијата
има донатори и меѓу поединците,
компаниите и во јавниот сектор.
Во текот на кампањата за прибирање средства важно е да заинтересираната јавност може лесно да
дознае колку пари сте прибрале и
во кој момент од кампањата, како
и да биде известена за тоа кога
акцијата е завршена и кога се престанува соприбирање средства.
Современите технологии денес ни
го поедноставуваат овој процес,
дури го прават и визуелно интересен. Освен износот, поделете ги
информациите за тоа кој до сега ви
дал средства, колку и на кој начин
(грант, индивидуелна донација,
купување на производи на аукции
кои сте ги организирале...), што
воедно е можност да се заблагодарите на сите кои ве поддржале.

Во текот на прибирање средствата морате да бидете јасни
која е целта на акцијата. И тука не
смеете да бидете непрецизни. Ако
на пример, тврдите дека прибирате
средства за изградаба на безбедни
куќи во Србија, а сте одлучиле да
ги градите само во Војводина, дали
сте доволно искрени кон вашите
потенцијални донатори? Ако
тврдите дека со одредена сума на
прибрани средства ќе можете да
обезбедите сместување и храна
за 2000 белгаци, а реално со тој
износ можете да задоволите само
1000, дали сте биле коректни кон
донаторите? Кога ја дефинирате
целта на акцијата за прибирање
средства, бидете што попрецизни
во планирањето и промоцијата.
Бидете сигурни дека целта ќе биде
исполнета со бараните пари, и дека
ќе ја постигнете промената која ја
ветувате.

Н

а својата веб страница
Catalyst Balkans објавува
годишни
извештаи
во
врска со филантропијата.
Истражувањето опфаќа 7 земји
на Балканот и можен е пристап
до најразлични податоци во
врска со донациите и иницијативите за прибирање средства
на ниво на поединечни држави
и целиот регион. На страницата можете да го пребарате и
бројот и сумата на донациите
по видови на донации, видови
на донатори, цели, видови на
корисници и други бројни критеруми. Посетете го линкот:
http://catalystbalkans.org/en/
home/resources.
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Организацијата мора да биде
свесна и ограничена во сопствените капацитети. Можеби со некоја
сума на пари може да ја постигнете
целта на прибирањето средства,
но: дали вие имате доволно капацитети таа акција да ја реализирате до крај? Можеби и можете да
ги приберите парите да пружите
помош за 2000 бегалци, но што ако
волонтерската и активистичката
мрежа може да допре до само
1000 белгаци?
На крајот, земајќи го актуелниот
пример со бегалската криза од
2015-та година, дали е помошта
што сакате да ја пружите, всушност оној тип на помош кој им е
потребен на бегалците? Како ќе
знаете дека тоа е така? Дали сте
ги спровеле соодветните истражувања пред да почнете да ги
прибирате средствата? Ако не,
вашата акција може да спречи
потребната помош да дојде во
прави раце и на прав начин бидејќи
дел од определените средства за
оваа акција можеби залудно сме ги
потрошиле на работи на кој никому
не се потребни?
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Голем број на ГО прави слична
грешка кога аплицира кај меѓународни донатори – создаваат
преамбициозни проекти. Уверени
се дека со амбициозноста на
својот подфат ќе ги импресионираат донаторите или пак дека ќе
бидат „поконкурентни” во однос
на другите проекти. Голем број
на организации во својот опис на
проект ставаат што повеќе активности, цели, очекувани резултати.
Искуството работејќи со ГО-а укажува на тоа дека често немаат зли
намери – представниците на овие
организации навистина сакаат да
го направат сето тоа, вложувајќи
го својот или волонтерскиот труд
прекувремено. Меѓутоа, ваквкиот
начин на размислување може да
биде погрешен од повеќе причини.

А

мбуланта во САД покренала кампања за прибирање средства со цел да
се догради ново крило
и да се зголеми капацитетот
на објектот од 80 на 200 легла.
Кампањта добро почна бидејќи
целта на прибирање беше
исклучително благородна и
препознаена како важна за
локалната заедница.
Еден месец подоцна, локалниот новинар утврдил дека во
ниту еден момент во три-годишен период не биле пополнети
повеќе од 65 легла во постоечкото крило на клиниката! После
објавувањето
на
статијата,
претставници на кампањата
објасниле дека постоечките
капацитети не биле пополнети
бидејќи биле во исклучително
лоши услови, кои исто така би
биле средени со прибраните
средства.
На крај, кампањата не успеа
бидејќи јавноста ја изгуби
довербата – се чинеше дека
намерно ги криеле овие важни
информации. Од друга страна,

луѓето кои ја воделе кампањата,
одлучиле на почетокот да не ја
претставуваат лошата состојба
во клиниката бидејќи тоа би ја
загрозило кампањата. Всушност, недоволната отвореност
допринело до неуспехот со прибирањето средства.
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На овој начин настануваат некоректни предлог проекти. Тоа се
оние проекти кои немаат јасен
фокус, точно назначена промена
на кој целиот тим е посветен. Со
зголемување на бројот на цели и
очекувани резултати, ГО-то губи
фокус и тешко бира приоритети во текот на реализацијата.
Донаторите се во состојба да
ја препознаат оваа опасност и
често ги отфрлаат ваквите проекти бидејќи делуваат преамбициозно и нефокусирано. Донаторите се свесни за опасноста која
ваквиот пристап го носи.
Слична е и ситуацијата со
компаниите и поединците, но
овде постои додатна опасност
која морате да ја имате на ум.
За разлика од донаторите кои
имаат свои комитети за избор и
луѓе кои ги читаат целите ваши
проекти, поединците и компаниите најчесто не се заинтересирани да посветат толку време
на вас. Ако сте преамбициозни
и поставувате премногу цели,
постои огромна опасност дека
само ќе ги збуните потенцијал-
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ните донатори, дека ќе оставите впечатокдека сте некој кој
навистина не знае што сака. Во
комуникацијата со овие донатори
важно е јасно да претставите
конкретен резултат кој сакате да
го постигнете со вашата акција.

раме во врска со овие работи со
потенцијални донатори. Ако ги
премолчиме овие информации,
тие ќе се појават во јавноста без
наше учество и кредибилитетот на нашата ГО може да биде
исклучително загрозен.

Овој принцип може да ви помогне да развивате долгорочни
односи со донаторите. Сите
донатори сакаат да поддржуваат
одлични приказни, а вашиот
јасен фокус во работата допринесува полесно да дефинирате
што е успех за вас, како да го
постигнете, а притоа и полесно
да го споделите со јавноста.
Кога ќе остварите така дефиниран успех, сите ќе бидете во
состојба да го препознаете, а
потоа и самите тие ќе сакаат да
учествуваат во следниот ваш
успех. Треба да имате на ум дека
во оваа смисла морате секогаш
и до крај да бидете искрени со
донаторите. Некогаш сме свесни
дека постојат факти поврзани со
нашите дела што не ни одат во
прилог. Потребно е навистина да
се најде начин како да комуници-
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Принцип 6.
Одговорно,
ефикасно
и ефектно
користење на
примените
донации

ГО-то ќе ги користи примените
донации на одговорен, ефикасен
и ефективен начин, во согласност со целта за која се донирани. Доколку дел од донираните
пари бидат потрошен за оперативни трошоци, тоа мора да
биде соопштено однапред.
Создавање на план на трошење
(буџет) пред почетокот на приби-
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рање средства е првиот израз на
одговорност на ГО. На овој начин,
ГО си обезбедува можност да
биде прецизна во одговарање на
прашања како што се што точно
ќе прават со прибраните пари и
како ќе се осигура ефикасното
трошење и ефектните резултати
во однос на прибраните средства.
Подоцна, кога организацијата
ќе почне со потрошувачката,
потребно е да се преземат
додатни мерки со цел да се обезбеди ефикасна потрошувачка.
Неопходно е да се води сметка за
следните работи:

Оправданост на трошоците.

Видот на трошоци кои ги планирате
мора да биде оправдан. Тоа не
значи да правите буџет со мини-

мален износ. Тоа значи, пред сѐ
да ги предвидите, што е можно
поточно, сите трошоци кои се
реално потребни да ја исполните
задачата кои сте си ја дале сами на
себе. Доколку заборавите на некој
важен трошок, ќе имате проблем
– парите кои ќе ги приберете нема
да ви бидат доволни за она што
сакате да го остварите. Исто така,
водете сметка да не се изложувате
на трошоци кои навистина не ви се
потребни. Дали сите месечни административни трошоци и плати во
канцеларијата ќе бидат посветени
на реализацијата на само една
активност? Оправданоста се гледа
и во што поточната проценка за
обемот на производи и услуги кои
вам ви се потребни за реализација
на проектот, како и реалната цена
која е достапна на пазарот.

Н

екои ГО вршат прибирање средства така што на
потенцијалните донатори
им нудат „шопинг листи”.
Шопинг листата се состои од
список на сѐ што е потребно
за имплементирање на една
акција, а донаторите го уплаќаат
износот на „ставки“ од шопинг
листата. За изградба на куќа
тоа може да бидат цигли или
дрвени греди, каде донаторот ја
впишува количината и го уплаќа
соодветниот износ. Се работи за
една интересна техника благодарејќи на која донаторот точно
знае што неговата или нејзината
донација обезбедила. Multiple
Sclerosis Society од Обединетото Кралство е една од многу
организации кои прибираат
средства на овој начин.
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Ефикасност во трошење.

Овде клучното прашање е дали со
планираната сума и прибраните
пари можеме да направиме повеќе
отколку што сме планирале. Дали
постои некои друг начин да решиме
проблем во локалната заедница,
начин кој е поефикасен и поефтин?
Овие се некои од клучните прашања во однос на ефикасноста на
трошење. Доколку со вашата акција
прибирате средства за изградба
на социјални станови, мора да се
потрудите трошоците кои сте ги
предвиделе да бидат максимално
ефикасни. Ако трошоците за
изградба по квадрат, со значителен
квалитет, бидат еднакви или повисоки од пазарната цена од приватен
инвеститор, тоа секако покажува
дека вашата активност е неефикасна (инвеститорите во својата
цена на квадрат го пресметуваат и
својот профит). Ако друга ГО веќе
средила три парка со 50.000 EUR на
начин кои ги задоволил потребите на
локалното население, ќе биде тешко
да приберете 100.000 EUR за еден
сличен парк или нешто со подобар
квалитет од наведените три.
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Средствата се трошат во потполност за соодветната намена.

Исклучително е важно прибраните
пари да се наменат за активности
за кои се прибрани средствата. Не
можеме во сред акција за прибирање пари за парк да ги пренасочиме за изградба на градинка
бидејќи тоа ни се причинило дека
е најдобар начин да се потрошат
средствата. Донаторите кои ги
дале средствата за парк можеби
не сакале тие средства да бидат
дадени за друга намена. Исто
така, ако нам, по прибирањето
средства и изведените активности
ни останат уште пари, мораме
да имаме однапред дефинирани
намени за тие пари. За тоа ќе
добиете повеќе информации во
описот на следните принципи.

каде минатата година на прво
место е фондација која потромериканската
страница шила $1.75 за секој долар кој
успеале да го приберат!
www.charitynavigator.org
следи повеќе параметри
кои укажуваат на квалитетот и стандардот на прибирање средства. Стандардот на
ефикасност во врска со трошоците кои се дефинирани е
дека се очекува да за секој 50
центи потрошени за трошоци
за самото прибирање средства
најмалку мора да приберете 1$.
Податоците кои се достапни на
страницата покажуваат дека
просечно успешна ГО троши
околу 15 центи на активности
за прибирање на еден долар.

А

На нивната страница потенцијалните донатори добиваат
информации дека некои ГО-а на
овој начин трошат и до 40% од
прибраните средства, што не
им помага директно на луѓето
за кои овие пари се наменети.
На подстраницата 10 Inefficient
Fundraisersимате
податоци
за 10 американски ГО-а кои се
најнеефикасни во трошењето,
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Оперативните трошоци се претставуваат однапред кај донаторите.

Доколку планирате дел од прибраните средства да ги искористите за
оперативни трошоци (трошоци за
канцеларија, за плаќање струја и
режиски трошоци или за плати за
вработените), потребно е јасно да
ги претставите пред потенцијалните донатори. Ова е посебно
важно кога имате донатори кои не
бараат детален буџет од вас. Сите
донатори се многу заинтересирани
како ќе се трошат нивните пари и не
сакате некој да биде разочаран во
таа смисла. Затоа е важно однапред да кажете колкав процент од
буџетот ќе биде издвоен за плати и
административни трошоци доколку
сакате и овие трошоци да бидат
покриени со средства од донаторите. Висината на платата која ја
предвидувате мора да биде во
согласност со цената на трудот на
локалниот пазар.
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Трошоците околку прибирањето
средства не смеат да бидат несразмерни во однос на трошоците
за активностите за кои прибирате
средства.
На пример, телевизиска реклама
на национална ТВ станица може
да биде исклучително скапа.
Доколку самата реклама чини
далеку повеќе од износот кои го
прибирате за одредена активност,
се поставува прашањето зошто не
сме издвоиле средства определни
за реклама со цел директно да им
помогнеме на корисниците или
целните групи? Ако трошокот од
донаторската вечера е далеку
поголем од износот од прибраните
средства, за што тогаш служи
донаторската вечера? Пожелно е
да ГО-то вклучи свои добавувачи
во акцијата како би добиле што
поповолни услови за спроведување активности за прибирање
средства. Сосема е легитимно
да се побара повластена цена за
емитирање реклами на ТВ станици
или пак покривање на трошоците
од донаторската вечера од ресторан и спонзор во име на непрофитната природа на вашите акции.

И времето е ресурс кои е потребно
ефикасно да се користи.
Овој принцип се однесува и на
вашето време и на времето на
вашите донатори. Потребно е
на потенцијалните донатори
да им се обезбедат што повеќе
можности да донираат средства
и самиот чин на донирање не
наложува многу време и труд. Ако
е потребно донаторот да уплати
пари на сметка, тоа попрво ќе го
направи доколку вие обезбедите
веќе пополнет формулар кој е
потребно само да се однесе во
банка или да се препишат податоците во програма за плаќање на
интернет. Праќање SMS пораки
со донација е полесно за донаторите од одење во банка. Од
друга страна, ангажирање на тим
во вашата организација и време
и труд посветни на акцијата за
прибирање средства се исто така
важни фактори во планирањето.
Ако еден концерт носи ист ефект
како и тридневен фестивал, зошто
да се прави цел фестивал?
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Принцип 7.
Управување со фондови
во случај на окончување
на процесот на прибирање
средства поради виши
сили, прибирање на
помал или поголем
износ од планираното

ГО јавно и јасно ќе дефинира како
ќе управува со фондовите кои се
прибрани во кампањите кои се
окончани поради виши сили или
застареност на причината за
прибирање средства, како и во
случаеви каде се прибрани износи
поголеми или помали од однапред
планираните средства.
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Не е возможно да се предвидат сите
околности и влијанија од опкружувањето кои можат да ја загрозат
нашата акција на прибирање
средства. Природните незгоди се
секако пример, но и многу поедноставен сплет на околности може да
доведе до проблеми. На пример,
ГО прибира средства да опреми
јавен парк во својата општина, но
сред акцијата општината определила средства за средување на
истиот парк. Или пак случај во кој
ГО прибира средства за купување
на недвижнини за потребите на
давање на услуга во дневен центар
на своите корисници, но во текот на
самата акција доаѓа до голема промена во цената на недвижнините.

за дрво во една, дополнителни
елементи во летна училница
о рамките на програмата во друга, набавка на покваАкадемија на одржливо- литетна опрема за ГО-ата во
ста, која се спроведува трета иницијатива. Во обуките
преку мрежата на SIGN во беа вклучени и дефинирање и
6 земји, еден број на поддржани соопштување на овие пораки до
локални организации прибрало донаторите, бидејќи начинот на
повеќе средства од очекува- кои ќе се соопшти оваа порака
ниот износ. Бидејќи мрежата на може поприлично да допринесе
SIGN веќе претходно обезбе- кон успехот на прибирање среддила обуки за сите организа- ства.
ции, сите тие имале готов план
што ќе направат со вишокот
на средства доколку нивните
кампањи кон поединците и компаниите бидат поуспешни од
очекуваното – предвидени се
дополнителен број на садници

В
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Втор вид на околности на кои
понекогаш е невозможно да се
влијае се ситуации каде ГО прибира поголем или помал износ на
средства во однос на потребната
сума за реализација на акцијата.
Како треба да се постави во овие
сиутации? Како да се биде подготвен за неочекуваните околности?

ГО не смее самостојно да одлучи
да ја промени намената за прибраните пари по постапување на
виша сили и по завршувањето
на непредвидливите околности.

Земјите во регионот немаат со
закон регулирана постапка во
врска со ова прашање, и тоа
претставува големи проблем
во случаите кои се опишани во
претходните пасуси. Во Обединетото Кралство оваа постапка е
прецизно дефинирана. Се работи
за комплексна постапка за која
се пропорачува ангажирање на
адвокат. ГО го пријавува својот
случај во Владина комисија
надлежна за добротворни цели
(Charity Commission) во Англија,
односно Канцеларијата задолжена
за надзор на шкотските добротворни организации (Office for the
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Scottish Charity Regulator-OSCR)
во Шкотска. Дури и во случаи каде
донаторите даваат согласност за
промена на намената на парите
кои се донирале, ГО во Обединетото Крластво мораат да бараат
дополнителна согласност и упатства од овие тела. Во Шкотска, во
исклучителни случаеви, OSCR
може да одобри „реорганизација”
на буџетот дури и без дозвола на
донаторите. Овие случаи покажуваат колку е осетливо ова прашње
во земјите со богата пракса и
искуство во оваа област.
Како на Балканот нема соодветни
одговорни тела, саморегулаторни или државни, постои голем
простор за манипулации, но и за
„критикување” на ГО во јавноста
поради недоволното разбирање и
баналното толкување на ситуацијата од страна на медиумите
или заинтересираните страни.
Затоа препораката е ГО да избегнува ситуации кои ја менуваат
намената на парите колку што е
можно повеќе. Доколу настанат
промени во околностите каде
оригиналната намена е целосно
оневозможена, препорачливо е
да пред измената за намената

евра, и дека остатокот на парите
ќе ги уплатат за потребите за
лечење на други деца. Медиумите бурно реагираа и го обвинија семејството Огњановиќ
за злоупотреба на средствата,
а Високото обвинителство во
Белград ја деблокирало сметката на семејството на крајот на
април 2015-та година кога било
утврдено дека немало никакви
о пролетта од 2013-та малверзации.
година, семејството Огња- Недостатокот на стандарди при
новиќ апелирало до граѓа- прибирање средства и недоните на Србија да помо- статокот на знаење во врска
гнат на малата Тијана на која со принципите за прибирање
ѝ е потребна трансплантација средства од страна на семејна срце. Цената на операцијата ството, како и неразбирањето
и сумата која сакале да ја при- на медиумтие во поглед на оваа
берат била 750.000 долари. тема, им нанело голема штета,
Акцијата наиде на голем одзив најмногу на семејството Огњаод јавноста и медиумите набрзо новиќ, но и на останатите поеизвестија дека на банкарската динци од Србија кои се бават со
сметка се слеале дури 2,6 прибирање средства.
милони евра.За жал девојчето
не ја дочека трансплантацијата
на срцето која требаше да се
изврши во Хјустон. Почина во
јули 2013-та година.
Семејството Огњановиќ изјавило во јавноста дека лечењето
на Тијана чинело 1,1 милион

се прекине кампањата за прибирање средства, донаторите да се
известат за ситуацијата и да се
побара од нив во пишана форма
да потврдат дали се согласуваат
со новата намена на средствата.
При тоа, пожелно е намената на
средствата да биде што послична
на оригиналната идеја.

В
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ГО мора однапред да предвиди
што ќе прави во случај да не се
приберат доволно пари.

Оваква претходна одлука многу ќе
значи за организацијата, посебно
во ситуации каде ќе се приберат
многу помалку пари од потребниот
износ за реализација на активностите. Секако, важно е оваа
одлука однапред да се соопшти на
донаторите и јавноста, што може
во голема мерка и да ги охрабри
луѓето да донираат средства. Ниту
еден донатор не сака да вложува
во нешто што можеби нема да
успее. Некој вид на безбедносна
мрежа е и информацијата дека ГО,
во случај да не прибере доволно
средства, прибраната сума ќе ја
даде за некоја друга намена во
име на јавниот интерес.
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ГО мора однапред да предвиди
што ќе прави доколку прибере
повеќе пари од планираниот
износ.

Смислете однапред што ќе
правите доколу приберете повеќе
пари и потрудете се намената
да биде слична на оригиналната
намера. Ако сте пропуштиле тоа
да го направите на почетокот,
потребно е да бидете исклучително внимателни. Во тој случај
вишокот на пари не смеете по
автоматизам да го трошите.
Потребно е да ги известите донаторите дека акцијата успеала над
очекувањата и да ги прашате дали
е во ред донираните пари да се
искористат на некој друг начин.

на средства да ги искористиме за
реновирање на родилиштето или
за набавка на клима уред во тоа
одделение. Без обзир на тоа што
е очигледно дека оваквата намена
е „логична”, побарајте претходна
согласност од вашите донатори.
И тие ќе бидат задоволни што
знаат дека акцијата успеала и
што постои можност заедно да
направат повеќе отколку што сме
планирале. Важно е секако дека
одлуката за намена на вишокот на
средства да не ја донесете сами.

Препораката е парите да се
искористат за истата намена,
обезбедувајќи подобар квалитет
во активностите. Во примерот
со паркот, кој го искористивме во
Прирачникот, вишокот на средства
може да обезбеди дополнителен
инвентар. На пример, доколку
парите се прибираат за набавување на инкубатор за локално
родилиште можеме да бараме од
донаторите да ни одобрат вишокот
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Принцип 8.
Почитување на правата
и достоинството
на корисниците и
корисничките при
прибирање средствата
Корисниците се поединци или
групи на граѓани на кои парите од
акциите за прибирање средства
им се директно или индиректно
наменети, по пат на активности
кои имаат за резултат решавање
на нивните проблеми или задоволување на нивните потреби.

ГО ќеобезбеди дека правата на
корисниците и корисничките ќе
се почитуваат и дека нивното
достоинство и самопочитување ќе бидат заштитени во
текот на целиот процес на
прибирање и дистрибуција на
средствата, како и во текот на
известувањата во однос на тоа
како се користат парите од
донацијата.
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Пожелно е секако да се вклучат
корисниците во акциите за прибирање средства, пред сѐ преку
прецизното идентификување на
нивните потреби, а подоцна и низ
покажувањето на резултатите и
успехот од акциите. Сепак, мораме
да водиме сметка да ја заштитиме
приватноста и достоинството на
нашите корисници, особено кога
се бавиме со осетливи групи или
ситуации во кои корисниците може
да се најдат.

Групите кои ќе ги користат
средствата мораат да бидат јасно
дефинирани пред акцијата за
прибирање средства.
Доколку директниот корисник на
прибраните средства е поединец
или групана поединци, неопходно е
да се добие согласност во пишана
форма од сите поединечно и јасно
да се назначи во кампањата дека
тие лично ќе бидат корисници на
средствата. Доколку тоа е група
на корисници кои имаат некои
заеднички карактеристики (на пр.
жени жртви на насилство), морате
да дадете јасен опис за групата
која навистина ќе добие поддршка
благодарејќи на прибраните
средства. Во примерот со прибирање средства за жени жртви на
насилство, така општо дефинирана
група на корисници не е доволна.
Потребно е да се дадат јасни

информации за тоа на кое подрачје
ќе биде остварена акцијата и кој тип
на поддршка ќе добијат жените благодарејќи на прибраните средства
(на пр. корисници на сигурни куќи
на територијата на Западна Србија
ќе добијат соодветна психолошка
поддршка). На крај, постои можност
да прибирате средства за одредена
активност која нема свои директни
корисници – на пример за медицински истражувања. Тогаш е важно да
се даде јасен и точен опис на активности и јасен опис што се очекува.

Акциите за прибирање средства
би требало да создадат емпатија,
а не да предизвикуваат сожалување кон нашите корисници.
Разликата помеѓу емпатијата и сожалувањето е голема. Иако понекогаш
делува дека акцијата за прибирање
ќе биде поуспешна ако предизви-
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каме сожалување, неопходно е да
се води сметка и за приватноста и
правато на достоинство на луѓето за
кои се работи. Предизвикувањето
на сожалување може да доведе и до
стигматизација кај одредени групи,
па дури и до негативни реакции на
нашето „сожаливо” толкување на
состојбата на поединците и групата.
Од друга страна, будењето на емпатија содржи емоција, но на сосема
друг начин. Емпатијата подразбира
можност да се разбереме и сфатиме, да осетиме нешто што другите луѓе чувствуваат, доживуваат,
мислат. Емпатијата остава многу
повеќе простор за дејствување и не
ги претвара нашите корисници во
„жртви”. Нашите кампањи би требало
да ги зајакнат нашите корисници, не
да ги направат или претставуваат
како беспомошни.

Објавувањето на податоци за
личноста мора да биде во согласност со законските рамки во таа
област.
Доколку сакате да ја претставите
вашата кампања за прибирање
средства преку приказна за
поединците и нивните животи,
потребно е да обезбедите соод-
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П

ри можноста за гостување
во ТВ емисии, претставниците од ГО често говорат за
потребата да се обезбедат
содржини за младите во локалните заедници. Како проблем
се наведува дека младите, во
недостаток на тие содржини, се
свртуваат кон наркотиците,
алкохолот и антисоцијалното однесување. Мора да
се постави прашање околку
ефикасноста и етиката на
таквиот пристап. Дали ние
на овој начин порачуваме дека
сите млади се бават со пороци
по природа? Дали навистина ги
стигматизираме младите и градиме слика во јавноста со која
младите ги промовираме како
неодговорни по природа? Голем
број на акции за млади немал
доволно поддршка бидејќи ГО
кои на овој начин ги водат кампањите покажуваат дека не ги
разбираат младите и не ги препознаваат нивните потреби и нивниот статус во општеството.

ветна согласност. Законските
рамки се разликуваат од земја
до земја и важно е да знаете на
кои начин на работа ГО може да
влијае на системските закони,
посебно на законот која ја регулира заштитата на личните податоци. Потребно е ГО да обезбеди
дозвола од корисникот дека податоците ќе се користат во кампањта,
а потоа и самиот корисник да има
можност да го следи процесот на
обработка на податоци. Потоа,
пожелно е да добиете согласност
и за текстовите и другите облици
за обработка на податоци кои се
користат во кампањата за прибирање средства. Со други зборови,
пред да испечатите некој леток
кои содржи податоци за личноста
(на пр. фотографија), покажете
ја подготовката за печатењето
на корисникот чии податоци ќе
се објавуваат. На крајот, законот воглавно предвидува и дека
корисниците, чии податоци биле
користени, имаат право на копија
од промотивните материјали каде
што биле искористени личните
податоци за личноста и да обезбедите дека тоа право е остварено.

Објавување на фотографии.

Ова е посебно осетлива тема,
бидејќи фотографијата ни овозможува нашиот корисник или група на
корисници да станат попрепознатливи во поширокото опкружување.
Третирајте ги фотографиите како и
било кој други лични податоци. Препораката е да не се користат фотографии кои лесно може да се симнат
од интернет и кои лесно може да се
најдат во други материјали. Вашата
кампања треба да биде автентична.

Информациите за ранливите
групи не смеат да ги стигматизираат поединците или групите.

Важно е добро да размислите за
начинот на кој ги претставувате
корисниците, како не би придонеле
кон негативниот имиџ на групата на
корисници. Потребно е да ГО развие
свои знаења и вештини во областа на
комуникацијата за потребите, посебно
на ранливите групи, како би се избегнале проблеми кои би настанле при
евентуалното погрешно соопштена
порака. Ранливите групи се бројни,
а некои од нив се деца, жени на
жртви на насилство, корисници на
наркотици, млади со ризично однесување, зарезени со ХИВ....
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Принцип 9.
Информирање
на корисниците
и корисничките
за прибирањето
средства
Кога прибираме средства за
директна помош на поединци
или однапред одредена група на
поединци, потребно е да им се
обезбеди редовен и полн увид во
износот на прибраните средства,
листата на донатори и сите други
соодветни податоци.

ГО правовремено ќе ги информира
своите (потенцијални) корисници
и кориснички за прибраните донации и нивната дистрибуција, дали
преку периодично известување,
преку медиумите, директен контакт или преку други соодветни
начини на комуникација.
Овде е потребно однапред да се
раздвојат три можни ситуации,
како што беа претставени и во
претходниот принцип.
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Акцијата за прибирање средства
не смее да се спроведува без
одобрение на лицата за кои се
прибираат средствата. Потребно
е да се отвори посебна сметка на
ГО наменета само за средства
од акцијата посветена на поединецот или групата на поединци.
Таа сметка не смее да се користи
за покривање на други трошоци
на ГО. Исто така, потребно е
однапред да се направи буџет и
план на трошење така што ќе се
спречат евентуални недоразбирања помеѓу корисниците на ГО во
врска со потрошените средства.

работи за писма кои биле упатени на голем број на адреси.
Во писмата се наоѓа хартија и
молив. На хартијата, од една
страна, се претставени приказни како моливите се користени за тортура ширум светот.
Приказните се навистина потресувачки, но може да се проверат
и се точни. Од друга страна на
хартијата стои наслов: „Моливот може да биде инструмент за
есто слушаме дека при- промена”, со повикот за потпибирањето на средства шување на пристапницата која
од поединци е неизвод- се наоѓа на дното на таа страливо кога се во прашање ница, граѓаните можат да помоакции од областите како што гнат во глобалната борба просе човечките права и застапу- тив тортурата. Акцијата била
вањето. На пример, Amnesty толку успешна што траела цели
International UK, покажува дека 10 години и се проширила низ
тоа не е така. Всужност, уште од целиот свет и сеуште се корисредината на 90-те години, оваа сти во AI Austalia.
организација направила нешто
што се нарекува Pen Pack. Се

Доколку се работи за група на поединци која е толку голема што трошоците за комуникација би биле
несразмерно големи во однос на
сумата на прибрани средства,
можно е и известувањето да
биде по пат на веб страницата
и медиумите, но со претходна
најава до корисниците. Сите овие

Ч
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активности служат да директните
корисници на средствата имаат
постојан увид во начинот на
прибирање средствата и подоцна
нивното трошење.

група на корисници или пак постои
некое место на нивно собирање
или пак едноставно постојат места
во градот на кои групите најчесто се
среќаваат, би било исклучително
корисно да, преку промотивни материјали или чести посети, дојдеме
до луѓето кои се собираат таму.

Втората ситуација настанува кога
прибираме средства за група на
корисници кои имаат некои заеднички карактеристики, но не се
На крај, имаме ситуација каде
знае однапред кој е директниот прибираме средства за некоја
корисник на средствата.
цел, без директни корисници на
Тоа се акции кои пружаат поддршка акциите.
на корисничката група и решаваат проблеми на групи на луѓе
кои имаат некои слични особини
– средношколци во општина,
постари лица кои живеат сами,
жени жртви на насилство. Овде
немаме директни корисници кои
треба да ги известуваме, но сепак
постојат идни корисници на нашите
активности за кои прибираме средства. ГО може би требало по пат на
медиумите да ја известат јавноста
и потенцијалните корисници не
само за акцијата за прибраните
средства, тука и за начините на кои
активностите ќе ги вклучат луѓето
од групите на корисници. Од друга
страна, доколку постојат здруженија кои ги групираат луѓето од таа
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Ова е чест случај, а примери
кои, меѓу останатото, може да се
наведат се повикот на граѓаните
да финансираат медицински
истражувања, активности на здружување за добросостојбата на
животните или пак застапувачки
дејности во области на човековите
права. Овде немаме директни
корисници, но фокусот на известување е насочен кон најзаинтересираните актери на овие акции.
Медицинските истражувања се
важни за јавните установи во
здравствените центри и пациентите, за разлика благосостојбата
на животните е нешто поважна
тема за љубителите на домашните
миленичиња.

неколку милијарди евра!
Една од причините е и фактот
што половина од ГО во светот ни
на веб страната, ниту на социјалните мрежи немаат јасно опишано промената која сакаат да
ја остварат во животот на корисничките групи и резултатите од
претходните активности.
Кога ќе му се укаже можноста за брз преглед на страницата, корисникот на истата не
е во состојба јасно да препознае што ГО работи. Со оглед
на тоа дека поголемиот број
на корисници всушност во
првите неколку секунди по
посетувањето на веб страницата одлчуваат дали ќе останат и прочитаат дополнителни
информации, поголемиот број
на посетители не се интересира
да научи нешто повеќе за оргао 2014-та година, аген- низацијата што е предуслов за
цијата Dunham & Company секоја донација.
објавила
истражување
кое покажало неефикасно
користење на онлјан алатките,
посебно неквалитетно осмислени веб страници, кои доведуваат до тоа да ГО глобално ја
испушти можноста да приберат

Кредибилитетот на нашите акции
произлегува од тоа што на некој
начин ние всушност ги претставуваме заинтересираните страни
и нивните интереси. Од тука
произлегува потребата директно
да им се обраќаме. Секако, со тоа
ние добиваме можност од нив да
побараме средства, бидејќи тие
потенцијално се нашите најзаинтересирани донатори.
Дури и кога прибираме средства
од странски донатори, би требало
да се води сметка за тоа луѓето
во чие име ги работиме проектите
да имаат информации за планираните активности, за висината
на средствата кои сме ги добиле,
како и за тоа како ги трошиме
средствата.

В
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Принцип 10.
Вклучување на
корисниците и
корисничките во
процес на дефинирање
на целите на
прибирање средства

ГО ќе тежнее да ги вклучи
своите корисници и кориснички
во процесот на дефинирање на
целите на прибирање и дистрибуција на средствата и ќе
ги вклучи во понатамошната
дистрибуција на средства кои
останале неискористени бидејќи
е исполнета почетната цел на
прибирање средства.
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Изворот на легитимитетот на
секој ГО пред сѐсе вредностите
и луѓето.6 Да се има поддршката
на граѓаните, не значи автоматски
дека нашата работа е легитимна
– всушност, дали ја сметате за
легитимна организацијата која е
во состојба да собере луѓе кои
промовираат насилство, омраза,
дискриминација? Но, исто така,
легитимитетот не доаѓа исклучиво
од нашите вредности, поткрепени
со нашите знаења, вештини и ставови. Легитимитетот на една ГО
доаѓа и од тоа што постојат луѓе,
„критична маса”, која ја препознава
и поддржува нашата работа. Тоа
пред сѐ се мисли на корисниците
на нашите услуги и активности, но
и на пошироката база.
6 Видете: N. Tadros, Peoples’ Advocacy,
Manual for trainers, USA, 2010.

Затоа е толку важен и овој принцип. Со вклучување на корисниците во дефинирање на целите
за прибирање и дистрибуција
на средстсвата, ние веќе преку
прибирање средства работиме на
легитимитетот на нашата организација, односно нашите активности. Колку и да добро нашата
ГО ги познава своите кориснички
и целни групи, не смееме да
дозволиме да изгубиме контакт
со нив. Околностите, потребите
и проблемите се менуваат брзо,
а нашата ГО ќе биде успешна
не само доколку ја следи таа
динамика, туку и доколку заедно
со своите корисници покаже дека
е во состојба да предвиди важни,
итни и неизбежни околности.
Донаторите пред сѐ даваат средства со цел да им се помогне на
луѓето да ги решат проблемите во

своите заедници или да исполнат
некоја своја потреба. Сите донатори даваат средства во нашата
организација бидејќи веруваат
дека легитимно можеме да ги
застапуваме интересите и потребите на нашите корисници. Од
друга страна, нашите корисници
ќе ни веруваат само доколку навистина чувствуваат некоја корист
од нашата работа. Нашата улога
е да бидеме совршен посредник
помеѓу корисниците и донаторите, финансиски и оперативно
ефикасни.
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М

ногу чест совет кои ГО
го добиваат од стручњаците за маркетинг е дека
е потребно да ја „поедноставите својата приказна” кога се
обраќате до јавноста. Овој совет
често се дава, но многу тешко
се применува, бидејќи не вклучува никаква содржина, конкретно
барање или предлог. На страницата www.sofii.org ќе најдете илјада
примери и конкретни совети на
темата за прибирање средства.
Еден од поважните совети е дека
бројот на зборови и едноставноста во изразувањето не смеат да
станат поважни од она што навистина сакате да го порачате. Луѓето
сакаат да им се обратите како
интелигентни битиа, кои во своите
секојдневни среќавања со бројни
реални проблеми – кавги во семејството, судир меѓу генерации,
ниски примања... Луѓето сакаат да
ја чујат вистината, зборови кои ќе
им ги покренат емоциите и пораката која јасно ќе рече што тие
можат да направат заеднички да ги
решиме нашите проблеми.
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Корисниците можете да ги вклучите и во процес на дефинирање
на целите за прибирање на многу
различни начини – низ дебати,
интервјуа, собири на граѓани,
анкети, истражување на литература и публикации... За сите овие
активности карактеристичен е пред
сѐ истражувачкиот аспект. Сепак,
како што е ситуацијата со собири
на граѓани, некогаш овие активности можат да добијат и форма на
акциско планирање и прибирање на
добри идеи кои нашите корисници
ги имаат. На овој начин градиме
однос со нашата база, за што веќе
беше зборувано во претходните
принципи.

торите и корисниците, односи
засновани на доверба и реала едно истражување, шест ност.
големи меѓународни ГО
одговрале на следното
прашање: кои се причините зошто донаторите баш
Вас ве поддржуваат, а не некој
од вашите конкуренти? Сите ги
дадоа своите одговори. Потоа
се постави слично прашање на
нивните донатори: кои се причините заради кои ги давате
вашите пари баш на овие организации, а не на други?

Н

Во ниту еден случај одговорите не се преклопуваа. Секоја
организација верувала дека
прибирањето на средствата за
нивната организација е една
работа, а за нивните донатори
поддржувањето на таа организација била сосем нешто друго.
Не губете контакт со базата и
корисниците! Нивните реални
потреби и проблеми мораат
секогаш да бидат јасни и на
вас и на вашите донатори. Тоа
е единствен начин да добиете
одржливост на долг рок, градејќи односи меѓу вас, дона-

79

Прирачник за примена на стандарди за прибирање средства

Доколку вашата ГО спроведува
вакви активности во текот на
подготовките на новите проекти
и иницијативи, потребно е да
размислите на кој начин да ја
направите дистрибуцијата на
средствата попартиципативна.
Имено, доколу на собир на граѓни
се предложи некоја активност, не
е е лошо да се продискутира со
корисниците за тоа кои ресурси и
материјали се потребни за изведување на тие активности. Од една
страна, ќе добиете многу корисни
информации, но од друга страна
ќе се информирате вие и вашите
корисници и базата за тоа како
ќе го развивате проектниот буџет
и како ќе оди дистрибуцијата на
средствата.
Доколку користите анкети и
други активности каде не постои
можност за двонасочна комуникација, секогаш постои опција
да на вашата страница објавите
податоци за дистрибуцијата на
средствата, посебно издвојувајќи
ги трошоците за плата и административни трошоци. Повеќе за тоа
ќе се говори во следното поглавје.
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Особено осетлива е ситуацијата
која настанува кога ќе прибереме
повеќе средства од она што ни
е потребно за реализација на
одредена акција. За тоа веќе се
говореше во описот на принципот
број 7. Меѓутоа, потребно е да се
додаде уште еден важен совет
поврзан за овој принцип. Пожелно
е да ги вклучите и корисниците
во дефинирањето на целите за
дистрибуција на тој „вишок” на
прибрани средства.
Доколку сме прибрале средства
за средување на парк, пример
кој веќе беше користен во овој
прирачник, не е доволно само
да ги прашате донаторите каде
сакаат нивните средства да бидат
инвестирани. Можеби дури е и
поважно да ги прашате корисниците на паркот што тие би сакале
да добијат во паркот со „вишокот”
на прибрани средства?

Би требало да бидете внимателни
со овие препораки. Не сите методи
за прибирање средства овозможуваат легитимно да бидат вклучени корисниците во одлуката за
дистрибуција на средства. Мораме
да водиме сметка и за конфликтот
на интереси. Доколку, на пример,
прибираме средства за изградба
на сигурни куќи на територијата на
Србија и прибереме доволно пари
да изградиме една куќа повеќе
во однос на нашиот план, вклучувањето на корисниците од планираните куќи ќе може да нѐ наведе
средствата, наместо за уште една
куќа, да ги потрошиме, за нивните
потреби, бидејќи тие се водени од
својот природен интерес. Од друга
страна, можеби и најголемата
потреба за сигурни куќи е на места
каде немаме доволно директен
контакт со жртвите на насилство
и всушност од тие причини нема
слични услуги.
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Принцип 11.
Информирање
на донаторите
за начинот на
кој донацијата
ќе се користи

ГО ќе ги информира донаторите
за тоа како нивната донација ќе
биде искористена и ќе обезбедува брзи, точни, обимни и отворени одговори на сите прашања,
по барање на донаторите и
процедурите за известување.
Иако се подразбира во граѓанскиот сектор дека на крајот на
проектот се поднесува извештај за
реализацијата и потрошувачката,
се поставуваат повеќе прашања
кои остануваат отворени кога се
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работи за известувањето. Најголемиот број на ГО, своите средства
ги добиваат од меѓународните и
домашните фондации, или пак
од јавниот сектор, кои имаат свои
детални форми за известување.
Поголемиот број на организации
ги прилагодиле своите методи на
работа врз основа на овие барања.
На овој начин, ГО пристапуваат и
кон известувањето на компаниите
кои ги подржуваат нивните проекти
кои неретко имааат свои специфични барања и форми.
Постои природна тенденција да во
ваквите извештаи ГО ги прикаже
резултати од своите проекти во
поубаво светло. Со желба да
им покажат на донаторите дека
нивната „инвестиција” била добра
и дека вреди да се продолжи со
таквата поддршка, ГО се труди
да покаже дека оствариле сѐ што
проектот предвидел. Сепак, так-

вата пракса останува неискрена
и кон донаторите и кон себе. Не
постои проект во кој не се појавиле
непредвидливи околности или
во кој, во текот на реализацијата,
некоја од активностите потполно
не успеала. Клучна грешка во
однос на ваквите известувања е
тоа што не само дека не ги признаваме грешките, веќе се спречуваме и ние самите и донаторите
да научиме важни лекции кои се
учат од секој неуспех. Всушност,
„со подобрување на стварноста”
ние потполно го кочиме процесот
на учење од грешки, што е голема
бариера во понатамошниот развој
на организацијата и пристапот
кон активностите. Пред сè, на овој
начин не сме доволно отворени и
не сакаме да споделуваме точни
одговори на сите прашања или
пак избегнуваме прашања кои
всушност се важни и за нас и за
донаторите.

Честа грешка која е воочена
во праксата на ГО е дека и при
известувањето се пристапува
само во датумските рокови за
повремено известување и доставување на финалниот извештај.
ГО во овој случај пристапуваат
кон известувањето како кон
бирократска работа, а алатките
за надгледување и евалуација
постојат исклучиво како потпора
на таа бирократија. На овој начин,
надгледувањето и евалуацијата се
посветени исклучиво на следење
на индикаторите, т.е. стануваат
само средство кое докажува
дека активностите се одвивале
во соодветен обем. Проценката
за успешноста на остварените
резултати се остава како низа
заклучоци кои ги извлекле лицата
кои го составуваат извештајот.
Оваа пракса не е добра бидејќи
ниту една личност во организацијата не може да ги има сите
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Д

околку прибирате средства од поединци и компании преку кампања, важно
е квалитетно да раководите со листите на потенцијалните и донаторите кои ве поддржале. Пожелно е да имате добра
база на податоци за потенцијалните донатори со информациите
за тоа кого и кога сте го контактирале, каков одговор сте добиле,
кој веќе ве поддржал и со колкав
износ, дали сте се заблагодариле
на тој донатор. Оваа база подоцна ќе ви помогне и при известувањето бидејќи ќе ја имате контакт листата на донатори, но и на
оние кои ве поддржале. Пожелно
е да испратите извештај и на
едните и на другите каде ќе покажете успех и ќе бидете отворени
во поглед на средствата и резултатите од акциите. На овој начин,
организацијата спречува неповолни гласини, покажува професионалност и одговорност, им се
заблагодарува на донаторите и
добива нови потенцијални донатори за следните акции.
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потребни и важни информации за
извлекување на клучни заклучоци
во врска со успесите и неуспеситена активностите. Исто така, на
овој начин научените лекции не се
споделуваат внатре во организацијата, што доведува до тоа луѓето
во тимот да немаат иста слика за
тоа што било успешно, а што не.
Има и една друга пракса која се
јавува кај организациите кои прибираат средства од поединците
и компаниите преку кампањи за
прибирање средства. Во некои од
овие случаи не постои форма на
известување, а во други, потенцијалните донатори наидуваат
на најразлични облици на известување во општеството. Како да
се обезбеди информирањето и
известувањето да бидат во склоп
на стандарите?

В

о речиси сите поголеми
градови во регионот често
се среќаваме со луѓе на
улиците кои прибираат
донации за некои здруженија.
Најчесто се работи за акции
кои ќе им помогнат на децата
или загрозените групи. Неретко,
ваквите акции предизвикуваат
недоверба и сомнеж дека прибраните пари, како и добрата
волја да се помогне на некој се
злоупотребуваат.
Главната забелешка на овие
акции е тоа што не постои начин
да се информирате за тоа колку
пари е прибрано, ниту што со
тие пари е направено. Ваквата
постапка не само што е во
спротивност со стандардите за
прибирање средства туку веќе
директно ствара недоверба
помеѓу граѓаните и граѓанскиот
сектор, кој би требало да се
заштити од овие практики.
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Препорачливо eизвештајот во
овие случаеви да биде прилагоден
на самата акција и со вредностите
на акцијата, сочинувајќи го следниот сет на информации:

Краток опис на резултаите на
кампањата.

Во овој дел е потребно да дадете
краток преглед за што служи
акцијата за прибирање средства,
колку пари се прибрани и што е
направено или ќе биде напревено
со тие пари.

Краток преглед на ситуацијата
пред почетокот на реализација
на проектот.

Овде треба да дадете податоци
за проблемите и потребите кои се
трудиме да ги решиме со нашите
проекти. Би требало да дадеме
податоци во врска со состојбата
на почетокот на проектот и да
претставиме што сме сакале да
постигнеме во смисла на очекувани резултати. Дали тоа е опис
на паркот кој е во лоша состојба,
а кој по завршување на проекот
ќе добие отворена теретана и 30
клупи? Или тоа е можеби проширување на капацитетот на сигур-
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ните куќи за 50% (онолку колку
што недостасуваат)?

Прелгед на план на буџетот и
прибраните средства.

Овде е потребно да се претстави
колку пари или материјали сме
сакале да прибереме и до кој
степен сме успеале во тоа. Би
требало да ги претставиме најголемите и најзначајните донатори.
Комплетната листа на донатори
можете да ја објавите на крајот од
самиот извештај.

Прибирање средства од различни
извори.

Доколку сме работеле на кампања
за прибирање средства од поединци
и копмании, а во текот на акцијата
добиваме и средства од јавниот сектор или меѓународни донатори, тоа
би требало јасно да се претстави во
извештајот. Со тоа избегнуваме да
нѐобвинат дека за „иста работа” сме
добиле средства и од поединците,
и од компаниите, а и од донаторите.
Важно е да се покаже дека вкупниот
збир на добиените средства всушност е износот кој сме го барале и
кои сме го потрошиле за ветената
акција.

Детален опис на резултатите.

Овде е потребно да опишете што
сте постигнале благодарејќи на
прибраните средства. Потребно
е да бидете што попрецизни и
појасни.

Планови за иднината.

Искористете го извештајот и
информирањето на крајот на
акцијата да ги најавите вашите
идни активности. Повикајте ги
сите кои веќе ве поддржале, но
и оние кои не присуствувале да
присуствуваат во вашите идни
активности.

Благодарност до сите донатори.
На крајот на извештајот набројте
ги сите донатори кои ве поддржале (со исклучок на оние кои
сакале да останат анонимни) и
заблагодарете им се на сите.

Најголемиот дел од овие активности и објавувањата можете да
ги примените во текот на целата
акција за прибирање средстава
и во текот на реализацијата на
вашите активности. Важно е
редовно да ја известувате јавноста,
а не само на крајот од проектот.
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Принцип 12.
Уважување на
придонесот на
донаторите и третманот
на информации за
донаторите

ГО ќе ги уважува придонесите од
донаторите и ќе обезбеди сите
информации за донаторите да
бидат третирани како доверливи и дека ќе бидат безбедно
зачувани, врз основа на барање
на донаторите и процедурата за
видливост.
Најдобар начин да се обезбеди
долготрајна и континуирна поддршка од донаторите е ГО да се
заблагодари на секој донатор и
да го уважи придонесот од секој
од нив. Има навистина многу
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можности да им се заблагодариме – на манифестациите кои ги
организираме, во нашите печатени
материјали, на веб страницата, на
ѕидовите во канцелариите.
Кога смислувате начин како да го
уважите придонесот од донаторите,
можете прво да почнете од тоа
да направите листа на сите ваши
манифестации и материјали кои ги
подготвувате во наредниот период.
Потоа треба да направите анализа
дали тоа се добри можности да се
уважат донаторите и кој е најдобар
начин тоа да се направи.
Но, пред да почнете да им се
заблагодарувате на донаторите и да
го уважите нивното учество, бидете
сигурни дека тие тоа го сакаат.
Потребно е да добиете одобрение
од донаторите, како и информација
за тоа како тие сакаат да бидат претставени во вашите материјали. Тоа
можете да го направите едноставно
– ако имате договор за донација,

оставете во формата празно место
на кое вашиот донатор сам ќе
напише што точно сака во негово/
нејзино име или име на компанијата
да биде наведено во вашите материјали.
Меѓународните донатори обично
имаат свои барања во врска со видливоста кои се составни делови на
договорот. Во случај кога донаторот
нема вакви барања, пожелно е да
ГО има свој систем, по можност во
форма на пишана процедура, која
предвидува начини на кои оваа
видливост се остварува. Вака ја
штитите и самата ГО од ситуација
каде донаторот смета дека видливоста е неоправдано голема во однос
на донацијата, но создавате можности за еднакви услови за видливост
на различни донатори и износи на
донации. На сите донатори им е
важно да го имаат чувството дека
нивната видливост е соодветна во
однос на видливоста на другите

В

о текот на реализацијата
на NIF-a08 (Инвестициски
форум на Ниш 2008 година)
организаторите им понудиле
три пакети на донаторите. Секој
пакет бил во различна височиниа
(златниоТ бил 20.000 EUR, сребрениот 10.000 EUR, а бронзениот
5.000 EUR) и корпоративните донатори можеле да бираат било кој од
овие пакети. Секој пакет во стартот
нудел различна видливост на компаниите на самиот форум, како и
во материјалите на форумтие кои
биле дистрибуирани претходно,
во текот но и после форумот. На
овој начин NIF 08 прибрал значителни средства за својата манифестација, а односот со корпоративните донатори бил детално уреден
со содржините од избраниот пакет.

89

Прирачник за примена на стандарди за прибирање средства

донатори на вашите акции.
Потребно е организацијата да
има процедура за случаите каде
донаторот сака да биде анонимен.
Процедурата мора да предвиди
на кој начин донаторот ја искажува
желбата да биде анонимен, како се
чуваат податоците за анонимните
донатори внатре во организацијата и на кој начин на јавноста
и се презентира секоја анонимна
донација. Би било пожелно да
се добијат и информации на кој
начин анонимниот донатор може
да добие извештај за резултатите
од активностите, а притоа да биде
сигурен дека приватноста и натаму
е заштитена.
Кога прибирате средства, обично
сите донации не се подеднакво
големи. Би било прилично неодговорно доколку подеднакво се
заблагодарите на некој кој дал
мала донација и на некој чија
донација можеби чини половина од
прибраниот износ. Пред почетокот
на прибирање средства, ГО треба
да има план за заблагодарување
на малите, средните и големите
донации. Секако, на почетокот е
важно да се дефинираат критериумите што за вас е мала, што
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средна а што голема донација.
Податоците за донаторите најчесто
не го вклучувааат само името на
донаторот (физичкото или правното лице). ГО обично добива
уште некои податоци – броеви на
телефони, и-мејл адреси, физички
адреси, ЕМБГ, лица за контакт,
документација на донаторите....
Овие податоци мора да се третираат како доверливи на соодветен начин. Би било добро ГО да
смисли начин на кој ќе се третираат
овие податоци, па дури и да има
пишана процедура во врска со ова
прашање. Оваа процедура исто
така се претставува пред донаторите. Доколку имате голема јавна
кампања за прибирање средства,
оваа процедура може да се најде
и на вашата веб страница како
сите донатори би ја имале истата
информација. Процедурата би
требало да го опфаќа и прашањето
на кој начин овие доверливи
информации за донаторите ќе
бидат достапни до вработените во
организацијата и во кои случаеви.
Во поглемиот број на ГО, прашањето
за доверливост на овие инфорамции би требало да стана и дел од
односот помеѓу ГО и вработените.

В

о светот веќе стана воспоставена пракса граѓаните да се
„затрпуваат” со писма во кои
ГО бараат донации. Примателите на ваквите писма обично се
осеќаат како нивната приватност
да е загрозена бидејќи писмата ги
содржат нивните имиња, адреси,
а понекогаш и други лични податоци. Оваа негативна пракса често
е последица на договорот помеѓу
две или повеќе ГО да меѓусебно
си разменуваат информации во
врска со своите донатори. На
овој начин, тие потполно не водат
сметка за доверливоста на овие
информации, ГО доаѓаат до листа
на луѓе кои во старт веќе донирале
и покажале интересирање да поддржат решавање на општествени
проблеми. Сметајќи на нивната
свест, ГО проценуваат дека така
ќе добијат донатори и од кругот на
пријатели на партнерските организации. Се работи за пракса која
е непосакувана. Информациите за
донаторот мора да ги третирате со
целосно внимание и да ги споделувате само на начин на кој донаторот тоа го одобрил.

Пожелно е вработените да потпишат изјава со која потврдуваат дека
информациите за донаторите кои ќе
им бидат на нив достапни ќе бидат
третирани како доверливи информации. Вработените тогаш обично
потпишуваат дека се свесни за фактот дека погрешното постапување
во оваа смисла може да доведе
до покренување на дисциплинска
постапка, па дури и отказ.
Важно е да се негува односот
со донаторот. За тоа ГО мора да
одвои време, луѓе и други ресурси.
Иако огромен број на донатори
не бараат благодарност, уважувањето на нивниот придонес им
говори за културата на вашата
организација, како на постоечките
така и на потенцијланите донатори
на вашите акции.
Доколку барате донатори за
една своја активност, во старт
погрешно сте ја поставиле
вашата цел. Вие во потенцијалните донатори барате долгорочни
партнери кои ќе учествуваат во
промените кои ги носите во живот
на луѓето. Од таа причина, секоја
средба со донаторот се користи
да се гради однос со нив, а не
само да се бараат пари.
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МАТРИЦА НА
АКТИВНОСТИ
1. Оценка на комплексност
2. Оценка на финансиски потреби
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Оценка на
комплексност

В

3. средно комплексно

о ова поглавје преку
табели се представени
различните активности со
кои можете да ги примените Стандардите во
вашата организација. Табелата
ќе ви овозможи да увидите на
кој принцип од овие Стандарди
придонесува секоја активност.
Со оглед на тоа дека сите активности не се подеднакво применливи за сите организации,
активностите се обележени со
оценки кои покажуваат колкава
е комплексноста на усвојување
и примени, како и колку пари е
потребно да се издвојат за да се
спроведе таа активност.

(организацијата би требало да
има позади себе години постоење и соодветен организациски
развој кој обезбедува вработување на 3-4 лица),

4. комплексно

Овде се работи за оценка која
укажува на степенот на развој
кој организацијата би требало
да го достигне како одредена
активност би можела успешно
да се примени. Оценките се на
скала од 1 до 5 и одговараат со
следниот наративен опис:

1. многу едноставно

(можно е за организации кои
почнуваат со работа),

(организацијата, освен години
работа, има 5-10 трајно вработени лица, опис на работни
места и континуитет во реализацијата на проектите и прибирање
средства),

5. исклучително комплексно

(организацијата има редовни
приходи од различни извори,
повеќе од 10 вработени лица со
јасни описи на работни меса и
обезбедува финансиска одржливост на среден рок).

2. релативно едноставно

(пожелно е организацијата да
функционира најмалку една
година, со капацитети и ресурси
кои се во почетен развој),
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Оценка на
финансиски
потреби
4. потребни се значајни финансиски вложувања од 1.000–5.000
EUR,
5. потребни се големи финансиски вложувања во износ поголем
од 5.000 EUR.

Некои од предложените активности бараат и парични вложувња.
Затоа во матрицата и тоа е
претставено на скала од 1 до 5,
каде што оценките одговараат на
следните описи:

1. не се потребни никакви
финансиски средства за реализација, или се потребни мали
вложувања во износ најмногу
до 50 EUR,
2. потребни се мали финансиски
вложувања во висина од 50–300
EUR,
3. потребни се финансиски вложувања во износ од 300–1.000 EUR,
96

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
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дефинирање на изјава за 1
мисија, визија и вредности
на организацијата

1

x

при донесување на одлуки 1
организацијата се води според дефинираната мисија и
визија

1

x

организацијата ги препо- 1
знава и почитува законските
прописи во својата работа

1

x x

организацијата
го
реа- 1
лизира најголемиот број
од своите активности во
согласност со мисијата и
визијата

1

x

организацијата
редовно 1
поднесува годишни финансиски извештаи на соодветните државни институции

1

x x

организацијата
ги
пла- 1
нира своите активности во
согласност со проценката
на своите капацитети

1

x

x

x

x

x
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Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
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организацијата има собрание и управен одбор, чии
членови не се платени

1

1

x x

x

Организацијата создава план
за трошење пред да започне
со прибирање средства

собранието и управниот
одбор на организацијата
редовно заседуваат, управуваат со организацијата
и го надгледуваат раководењето на истата

1

2

x x

x

организацијата има и кори- 1
сти жиро сметка; за секој
свој проект организацијата
има посебна жиро сметка

1

x x

x

1

x

x

организацијата има своја
веб страница и/или на
други материјали достапни
информации за прибирање
средства, проекти и донатори

1

организацијата го орга- 1
низира своето финансиско работење така да е во
состојба месечно да ги прати
своите приходи и расходи

1

организацијата на својата
веб страница има објавено
информации за членовите
на организацијата, вработените, членовите на управниот одборот

1

1

x x x

организацијата
јасно
и 1
прецизно ги претставува
своите активности, цели и
потреби за кои се прибираат средствата до донаторите и јавноста, без криење
на информации од значење
за процесот на прибирање

организацијата на својата
веб страница редовно објавува информации за активностите и резултати од
работењето

1

1

x x

организацијата
прибира 1
информации
за
тоа
што другите работат во
истата област и избегнува
дуплирање на активностите

1

1

x x x x

x

x

x x

1

1

x x

x

x x

x

x

x
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во моментот на создавање 1
на буџетот, организацијата
прибира податоци за реалните цени на пазарот и ги
внесува во буџет

100

организацијата води сметка
за тоа материјалните трошоци на самото прибирање
средства да не бидат несразмено големи во однос на
прибраниот износ

1

пред да почне со прибирање
средства,
организацијата
носи одлука за тоа што ќе
работи со прибраните средства доколку износот не е
доволен за изведување на
активностите

1

пред да почне со прибирање средства, организацијата носи одлука за
тоа што ќе работи со прибраните средства доколку
износот биде поголем од
потребниот за изведување
на активностите

1

1

1

1

1

x x

x

x x x x

x x x x

x x

x x

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
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доколку
организацијата
однапред не донела одлука
за тоа, а прибере поголем
или помал износ од потребното, неопходно е да се консултира со донаторите што
да прави со тие пари пред
да почне да ги троши

1

1

Во случај да прибере поголем износ од потребниот,
организацијата нема самостојно да одлучува за трошењето на парите

1

1

пред почетокот на прибирање средства, организацијата мора да дефинира
и да ги извести донаторите
за тоа кои групи на корисници и целни групи имаат
директна корист од проектот, на која територија и како
се избрани

1

1

x

x x

x x

x

x

x

x

x
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организацијата не користи податоци за личноста
(вклучувајќи и фото-/видео-/
аудио-материјали) за своите
корисници без добивање на
писмена согласност; информациите се користат во граници на договореното со
корисниците

1

организацијата
не
покренува
акција
за
прибирање средства за
помош на поедници или
однапред одредена група
без претходно одобрение

1

организацијата редовно ги
известува поедниците или
однапред одредената група
на поедници за која прибира
средства во текот на прибирање средствата

1

организацијата составува
точни, содржајни и прецизни извештаи за донаторите каде е наведено како
донацијата е искористена

1

1

x

1

x

1

2

x x x

x

x

x

x x x

x x

x

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
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организацијата има развиен 1
систем на надзор и евалуација која служи да се следи
имплементацијата на проектните активности

2

x

организацијата го истакнува 1
името и други податоци на
донаторот во текот на реализацијата на активностите
во согласност со договорот
со донаторот

1

x x

организацијата има начини 1
да им се заблагодари на
сите свои донатори, уважувајќи ги и оние кои дале
големи, а и оние кои дале
мали донации

1

организацијата
редовно
спроведува стратешко планирање

2

2

организацијата редовно спроведува истражувања за потребите на своите корисници или
темата на која се бави

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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доколку прибирањето средства трае подолг временски период, организацијата
редовно објавува колку
пари се прибрани во текот
на целиот период

2

2

x x x

организацијата уредно води
инвентарски листи за своите имоти, користи реверс
кога позајмува и го одржува
својот имот

2

1

x

организацијата има систем
според кој го одредува процентот на буџетот кој ќе се
издвојува за административни трошоци и плати и
тоа јасно го претставува на
потенцијалните донатори

2

организацијата
редовно
објавува годишни наративни
извештаи за својата работа

2

1

1

x x

x x

x

x

x x

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
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П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
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на својата веб страница 3
и/или други материјали,
организацијата има објавено јасни информации
за процентот на пари кои
ќе се издвојува за плати,
административни трошоци
и програмски трошоци на
годишно ниво

2

организацијата има проце- 3
дура како да постапи кога
донаторот сака да остане
анонимен и ја почитува таа
процедура

1

x

организацијата има и ги применува своите правила кога
има судир на интереси, која
покрива и теми од значај за
односот со донаторите

3

1

x x

организацијата има и ги
почитува процедурите кои
се однесуваат на управувањето и раководењето со
финансиите

3

1

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x
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организацијата има систем 3
и процедури по кои ги реализира сите свои набавки,
каде повеќе од една личност ги потпишува налозите

1

x

организацијата има про- 3
цедури во случај кога ќе
се утврди дека дошло до
злоупотреба на средствата
и имотот од страна на
физички лица во организацијата и надвор од неа

1

x

организацијата има план за 3
комуникација со јавноста
која помага корисниците да
не бидат стигматизирани
во јавноста преку процесот
на прибирање средства

1

организацијата има раз- 3
виен систем за оценување
на извршеноста на активностите, на промените и
развојот кои сакаат да го
постигнат во општеството

3

x

x

x

x

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12

Активност

комплексност на примена
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П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
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организацијата ангажира 3
независна куќа која го проценува успехот на проектните активности и ефикасноста при употребата на
прибраните средства

4

x

организацијата
праќа 3
извештаи за прибраните
средства, потрошувачката,
активностите и резултатите
на проектите на сите свои
донатори, дури доколку не
постои барање за тоа од
донаторите

2

x x x x

организацијата има дефи- 3
нирана листа/понуда како
и каде може да му понуди
видливост на донаторот

4

x

x

x

x

x

x
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вработените во организацијата имаат описи за
своите работни места, а
раководството се води по
описите на истите при делегирање на задачите

108

4

1

вработените во организа- 4
цијата имаат свои договори
врз основа на кои работат
и во потполност се почитуваат обврските врз основа
на
законодавството
на
земјата и договорите

4

организацијата
редовно 4
спроведува проценка за
работниот придонес на
секој од вработените

1

x

x x

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12

Активност

комплексност на примена
потребни средства
(во минимален износ)
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П 10
П 11
П 12
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организацијата има редовна 4
годишна независна финансиска ревизија за своето
работење

4

доколку донаторот сака да 4
биде анонимен, организацијата му претставува план
по кои се постапува и по кој
се штити приватноста, внатре во организацијата како
и во јавноста

1

x x x x

x

x

x
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УСВОЈУВАЊЕ

И ПРИМЕНА

1. Организациски развој – програмски сегмент
2. Работа со корисниците
3. Работа со донаторите
4. Информирање на заинтересираните страни и јавноста
5. Организациски развој – човечки и материјални ресурси и
капацитети

6. Организациски развој – управување и раководење со

финансиите и администрацијата
7. Следење (мониторинг) и евалуација
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Усвојување
и примена

В

о ова поглавје се представени можни активности на
организацијата на полето
на примена на стандардите
и принципите за прибирање
средства. Сите можни активности
се представени преку следните
катергории:

организациски развој

програмски сегмент, човечки
ресурси и финансиско работење

работа со корисниците
работа со донаторите
информирање на заинтересираните страни и јавноста

Како што веќе е наведено во
претходните поглавја, не сите
предложени активности лесно се
применуваат во сите организации.
Помалите организации би требало
да преземат активности кои се
помалку комплексни, кои одговараат на нивната интерна поделба
на работи и одговорности, како
и на буџетот со кои располагаат.
Од поголемите организации би се
очекувало да ги усвојат и применат поглемиот број на предлози.
Во матрицата на претходното
поглавје за секоја од овие активности можете да најдете и проценка
на комплексноста и потребниот
буџет.

(известување во поширока
смисла)

следење (мониторинг) и
евалуација.
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Визијата е опис на општеството односно
заедницата која сакате да ја изградите. Неа не
можете лесно да ја достигнете преку работата на
самата организација, но таа ви дава важна насока
за дејствувањето на организацијата. Мисијата ви
дава одговор на прашањето што организацијата
прави за да ја оствари визијата. Нешто посовремен
пристап кажува дека мисијата е одговор на
прашањето „Каква промена вашата организација
сака да воведе во животот на луѓето?”. Упатството
како да ја создадете вашата мисија можете да
го најдете во онлајн базата на податоци.
На состаноците каде се носат колективни
одлуки можете да се подсетите на изјавата за
мисијата и визијата особено во два случаеви:
• Имате дилема помеѓу две или повеќе одлуки
кои е можно да ги донесете - изберете ја онаа која
најмногу придонесува на вашата мисија и визија.
Ако ниту една од одлуката тоа не го прави, можеби
тоа и не се добри одлуки за вашата организација.
• Сакате да процените дали претходно донесената и спроведената одлука била добра.
Испитајте колку таа одлука реално допринела
кон исполнувањето на мисијата.

Дефинирање на изјавата за
мисијата, визијата и вредностите на организацијата

Во процесот на носење на
одлуки, организацијата се
води согласно дефинираната мисија и визија

Насоки
Во процесот на планирање на идните активности, организација пред сѐ се води од својата
мисија и визија. Од друга страна, препорачливо е најмалку еднаш годишно да се направи
евалуација за тоа колку претходните активности во годината биле во согланост со мисијата
и што е остварено на полето на таа визија.
Кога имате некоја идеја, некој нов проект или иницијатива, проверете што прво другите работеле
на тоа поле. Дали имало слични активности? Ако
да, кои активности биле тоа и што постигнале?
Дури тогаш приберете ги своите информации, и
почнете со изработка на вашите идеи.
Стратешкото планирање е процес кој најчесто
го води независен фасцилитатор, личност со
многу искуство која помага различните ставови и интереси внатре во организацијата да
се усогласат со единствен план, со три-годишни или пет-годишни цели на организацијата, дефинирани со вредности и принципи,
како и со дефиниран акционен план.

Активност
Организацијата го реализира најголемиот број на
активности во согланост со
својата мисија и визија

Организацијата прибира
информации за тоа што другите организации работат во
истата област и избегнува
дуплирање на активностите

Организацијата редовно
спроведува стратешко
планирање

Организациски развој – програмски сегмент

Насоки

Активност

Организациски развој – програмски сегмент

Документ:
Uvod u strateško
planiranje

Документ:
Kako Upravni odbor
može da oceni rad
NVO

Онлајн база

Документ:
Kako napraviti izjavu
o misij
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Организациите можат да ги спроведуваат своите
истражувања и преку поедноставни истражувачки форми – разговори со корисниците и преку
анкети. Сепак, препорачливо е организацијата да
развива некои од истражувачките компетенции во
своите редови или повремено да ангажира професионални истражувачи, доколку имате такви
можности. Основни насоки за оваа работа може
да се најдат на платформата: www.wikiciv.org.
Меѓународните донатори ги бараат овие податоци
во своите апликациски формулари. Формуларите
на проектите на ЕУ се можеби најконкретни бидејќи
бараат да ги дефинирате корисничките и целните
групи, да ги представите нивните потреби, бројот
на луѓе кои ќе ги опфатите и како ќе одговорите на
нивните потреби. Ова сепак не треба да го гледате
како барање на ЕУ, веќе како составен дел од прокетот. Исто така, правете план и кога да ги прибирате средствата од другите донатори, вклучувајќи
ги и поединците. Доколку прибирате средства за
иницијатива која нема директна корисничка група
(на пр. за медицински истражувања), потребно е
да представите на кој начин овие активности ќе
влијаат на опкружувањето.

Организацијата редовно
спроведува истражувања
за потребите на своите
корисници или на темите со
кои се бави

Пред почетокот на прибирање средства, организацијата мора да ги дефинира
и да ги извести донаторите
кои групи на корисници и
целни групи ќе имаат корист
од проектите, на која територија и како се избрани

Во текот на прибирање средства можеме да
користиме и приказни за луѓето, нашите корисници. Но, бидете внимателни!
Пред било какво прибирање на податоци за
личноста, прво информирајте се околку законските регулативи во оваа област. Во некои
држави постојат независни државни органи
кои се бават со ова прашање. Тоа се воглавно
по управништвата и комесарите за заштита на
личните податоци, а на нивните веб страници
можете да видите и какви се барања потребно
е да исполните.
Многу е важно да разберете дека користењето
на лични податоци, фотографии, а исклучително видео-материјали е многу осетливо прашање за корисниците.
Водете сметка за тоа кон корисниците да се
однесувате со емпатија, а не со сожалување.
Вие сакате да ги оснажните вашите корисници,
да обезбедите нивното ниво на самодоверба
да порасне, како и почитувањето од заедницата кон нив. Меѓунардоните принципи кои
се представени во нашата онлајн база ќе ви
дадат дополнителни сугестии за решавање на
овој проблем.

Организацијата не користи
лични податоци (вклучувајќи и фото-/видео-/аудио
материјали) за своите
корисници без добивање
на претходна писмена
согласност

Организацијата води
сметка за тоа да не ги
стигматизира корисничките
групи

Информациите се користат
во границите на договореното со корисниците

Насоки

Активност

Работа со корисниците

Насоки

Активност

Работа со корисниците

Документ:
Statement of Ethical
Principles in Fundraising

Онлајн база

Прилог:
http://wikiciv.org.rs/
index.php/Istraživanje
_i_Razvoj

Онлајн база

118
119

Доколку прибирате средства за ондапред
одредена група или за поедници, претходно
побарајте согласност од овие луѓе. Ова е
особено важно за организации кои се финансираат од членарина (на пр. здружение на
граѓани со инвалидност). Пожелно е да набавите согланост во пишана форма.
Известувањето може да се реализира со
директно обраќање на корисничките групи (на
пр. давање на пишани извештаи до сите свои
корисници) или пак преку јавното објавување
на податоци на веб страницата. Предлог е
да известувањето до корисниците и јавноста
што повеќе се изедначи како поефикасно би
го користеле нашето време и ресурси, а и го
подигнеме степенот на нашата работа. Затоа
е најпрепорачливо да на својата страница
редовно објавувате информации за прибраниот износ.

Организацијата не покренува акција за прибирање
средства за помош за
поедници или однапред
одредена група без нивно
претходно одобрување

Организацијата редовно ги
известува поедниците или
однапред одредената група
за која прибира средства
и во текот на прибирање
средства

Насоки
Секоја организација го бира начинот на кој комуницира со донаторите. Начинот на комуникација
треба да биде прилагоден на типот на организацијата и активностите за кои се прибираат средствата, како и до самиот донатор. Кога се комуницира со меѓународни донатори и јавниот сектор,
комуникацијата оди преку пишан предлог на проекти и извештаи, во кои би требало да внесеме
точни и прецизни информации, како и извори на
информации кои може да се проверат. Што се
однеува до поединците и компаниите, потребно
е однапред да се соберат информациите кои би
ги интересирало овие донатори, не скривајќи ги
слабостите и ризиците на нашите идеи.
Во овие извештаи дадете преглед на процесните и развојните индикатори. Со други зборови,
представте и што сте направиле (на пр. број на
работилници, број на корисници, број на анализи...), но и што сте постигнале (на пр. број на
бегалци и број на ноќевања во просторот кој сте
го направиле, подобри резултати за децата во
школото како резултат на вашата програма, приказни за успехот...). Во онлајн базата ќе најдете
текст на Драган Среќовиќ за тоа како да ги развиете и пратите овие индикатори.

Активност
Организацијата јасно и
прецизно ги претставува
своите активности, цели и
потреби за кои се прибраат
средства до донаторите и
јавноста, без да прикрива
информации од значај за
процесот

Organizacija sastavlja tačne,
sadržajne i precizne izveštaje
za donatore o tome kako je
donacija iskorišćena

Работа со донаторите

Насоки

Активност

Работа со корисниците

Прилог:
http://wikiciv.org.rs/
index.php/Monitoring
_i_evaluacija

Прилог:
http://wikiciv.org.rs/
index.php/Prikuplja
nje_i_raspolaganje_
resursima

Онлајн база
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Препораката е да вашите административни
трошоци и плати за луѓето во вашата организација не преминуваат 30% од вкупниот
буџет. Хонорарните професионални соработници кои директно се вклучени во изведување на иницијативи (на пр. психолози
кои пружаат советување за кои прибирање
средства или архитекти кои би требало да
проектираат зграда за сигурна куќа) не влегуваат во овој сегмент, веќе тоа се програмски
трошоци. Важно е овие информации да бидат
лесно достапни на донаторите, како подоцна
не би дошле до ситуација донаторите да
зажалат заради своите донации бидејќи не
биле свесни дека ги финансираат и овие трошоци. Тоа е честа ситуација кога се работи за
поединци и компании донатори.

Организацијата има систем
по кои се одредува и
процентот од проектниот
буџет кои ќе се издвојува на
административни трошоци
и плати, и тоа треба јасно
да го представите пред
потенцијалните донатори

Насоки
Донесете ја оваа одлука пред почетокот на
прибирањето на средствата. Пожелно е намената на средствата да биде што послична
на оригиналната намена. Комуникацијата за
оваа тема би требало да биде јасна, но и внимателно изведена така што потенцијалните
донатори не би дошле до погрешен заклучок дека предвидувате дека акцијата нема
да ви успее. Со носењето на овие одлуки
вие избегнувате ситуации во кои ќе морате
дополнително да барате дозволи за трошење
на средства од донаторите. Секако, ова пред
сѐ се однеусва на прибирање средства од
поединци, бидејќи компаниите донатори и
јавниот сектор имаат веќе воспоставени правила во овој поглед.

Активност
Пред да почне со прибирање средства, организацијата, треба да донесе
одлука за тоа што ќе
прави со прибраните пари
доколку прибраниот износ
не е доволен за изведување на активностите или
биде поголем од планираниот; таа одлука мора
однапред да се соопшти на
потенцијалните донатори

Работа со донаторите

Насоки

Активност

Работа со донаторите
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Пример:
извод од
извештајот на CDT

Онлајн база

122
123

Доколку однапред не сте донеле одлука
што ќе правите доколку приберете повеќе
или помалку средства од планираното, неопходно е да се обратите до донаторите со
предлог дека средствата ќе се употребат за
различна намена од договорената. Сепак,
доколку сте во можност, организирајте и
средба со донаторите и разменете идеи за
тоа што треба да се направи, а притоа само
побарајте потврда за консенсузот кои сте го
постигнале на состанокот. Важно е парите
да не ги наменувате самостојно за одредена
цел. Доколку не можете да постигнете договор со донаторите, а сте прибрале помалку
пари од потребното, би било добро да имате
едноставен начин да ги вратите парите до
донаторите. Во онлајн базата можете да најдете прирачник, Charity Commission, владина
организација која се бави со овие прашања
во Обединетото Кралство. Иако ниту една
држава на Балканот нема слични институции,
даден е пример со цел да се научи од искуствата на развиените земји.

Доколку организацијата
однапред не донела одлука
за тоа, а прибере поглем
или помал износ од потребното, неопходно е да се
консултира со донаторите
што треба да направи со
тие пари пред да почне да
ги троши

Насоки
Меѓународните донатори и домашните фондации имаат јасни правила за потребите за
истакнување на нивните знакови, имиња и
други потреби врзни со нивната видливост.
Доколку тоа не е случајот, добро е организацијата да има свој план. За тоа повеќе во
наредниот пасус. Договорната обврска мора
доследно да се почитува.
Некои донатори имаат свои правила за видливост.
Компаниите, малите и средните претпријатија,
поедниците, па дури и јавниот сектор, немаат
строго дефинирани правила каде и како да наведете информации во врска со нивната поддршка.
Зрелите организации однапред се подготвени за
овие ситуации. Ако веќе не сте го направиле ова, овој
совет може да ви биде корисен: соберете го целиот
тим и направите попис на сите ваши материјали
кои планирате да ги користите во иднина (летоци,
бина за концертите кои ги организирате, каталози
на вашите изложби, реклами на локалната ТВ станица....); размислете кои од овие материјали се добра
можност за промоција на донаторот и одредете цена
за истакнување на компанија на секоја од нив. Примерот во онлајн базата покажува дека не мора да
имате премногу амбициозна понуда за овој чекор.

Активност
Организацијата го
истакнува името и другите
податоци за донаторот во
текот на реализацијата на
активностите и во согласност со договорот или договореното со донаторот
Организацијата има дефинирана листа/понуда како
и каде може да му понуди
видливост на донаторот

Работа со донаторите

Насоки

Активност

Работа со донаторите

Прилог:
Gift Acknowledgement
Procedure
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Потребно е организацијата однапред да развие план што ќе работи ако донаторот сака да
остане анонимен.
Во тој случај, пред донирање на средствата,
организацијата јасно му представува на донаторот како организацијата постапува во тие
случаеви. Како да го развиете тој систем?
Во онлајн базата ќе најдете водич на оваа
тема. Се работи за прирачник за процедурите и политиките на ГО во врска со развјот
на прибирање средства кој е издаден од AFP
(Association of Fundraising Professionals).
Доколку донаторот сака да остане анонимен,
организацијата апсолутно мора тоа да го обезбеди. Се поставува прашањето на кој начин
внатре во организацијата се осигурувате дека
податоците кои ги чувате се анонимни. Дали
информациите за анонимните донатори се
достапни до вработените во организацијата?
Ако се, како тие вработени и на кој начин ги
користат овие информации? Ова се само
некои од одговори на прашања кои ќе треба
да ги имате за донаторите.
Во онлајн базата ќе најдете пополна листа на
прашања како и сет на препораки како да направите добар систем во вашата организација.

Организацијата има процедура по која постапува кога
донаторот сака да остане
анонимен и ја почитува таа
процедура

Доколку донаторот сака да
остане анонимен, организацијата му представува план
по кои се постапува и со
кои се штити приватноста,
внатре во организацијата
како и во јавноста

Насоки
Во нашиот регион ова е чест случај, посебно
со малите и средните претпријатија, а понекогаш и со поголемите компании. Иако често
не се бара никаков извештај, препорачливо е
сепак да се изготви извештај во што поедноставна форма. Тој извештај не мора да содржи
копии од сметките, но секако би било добро да
дадете прегледен приказ за прибраните средства, потрошените средства, информации за
активностите и резултатите. На овој начин,
вие градите однос со вашите донатори и ја
зголемувате шансата повторно да ве поддржат. Од друга страна, поставувате стандард
за соработка кој е пример и за другите.
Бирајте начини на кои ќе се заблагодарите.
Начините зависат од тоа кој сте вие, со што
се бавите и каква е вашата организациска
култура. Секако дека непрофитниот театар ќе
се заблагодари на различен начин на своите
донатори во однос на научна лабораторија,
зар не? Исто така, размислете и за тоа кој се
вашите донатори. Потребно е да изберете
начин кои ќе им биде значаен на донаторите.

Активност
Организацијата праќа
известување за прибраните средства, трошењето,
активностите и резултатите од проектите на сите
донатори, дури доколку не
постои барање за тоа од
страна на донаторите

Организацијата има начини
да се заблагодари на сите
свои донатори, уважувајќи
ги и оние кои дале големи,
ама и оние кои дале мали
донации

Работа со донаторите

Насоки

Активност

Работа со донаторите

Документ:
Donor policies and
procedures

Онлајн база

Документ:
Donor policies and
procedures

Документ:
Donor policies and
procedures

Онлајн база
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Годишните извештаи за кои овде се работи
се документи кои на едноставен начин претставуваат се што организацијата направила
во претходните година дена. Примери за
одлични извештаи има во целиот регион.
Приберете податоци, фотографии и кратки
биографии за членовите на вашиот УО, вработените и клучните членови на организацијата кои евентуално не се во УО или се вработени. Представете ги на вашата страница.
Покажете зошто сте баш вие организација
која се бави со тоа прашање – покажете дека
имате луѓе, знаења и вештини да се бавите
со прашањата кои ги покривате. Градете кредибилитет со знаењата и вештините кои јасно
ги представувате пред донаторите и заинтересираните страни. Пример на веб страница
кој е даден на нашата онлјан база е страницата на Форумот за граѓански иницијативи од
Приштина.

Организацијата редовно ги
објавува годишните наративни извештаи за својата
работа

Организацијата на својата
веб страница има објавено
информации за членовите
на организацијата, вработените и членовите на
Управниот одбор

Насоки
Се работи за објавување на податоци за
активностите кои не се дел од податоците кои
ги содржат известувањата до донаторите или
годишниот извештај. Овде се работи се известување на дневните активности на организацијата. Предлог за размислување за позрелите организации: кога имате редовен неделен
состанок со вработените, и кога презентирате
за активностите од минатата недела и планот
за наредната, за секоја од овие активности за
кои сте се договориле треба да ги објавите
на страницата. Тако ќе бидете сигурни дека
ништо нема да пропуштите.
Пожелно е на веб страницата и во извештаите, а евентуално и во другите материјали, да
имате полн преглед и во врска со оваа тема.
Полн преглед пред се вклучува: листа на проекти, листа на донатори по проект и износот кој
донаторот го одоборил за секој од проектите.
Оваа листа може да биде организирана на
најразлични начини, но без разлика, неопходно
е да имате увид во овие податоци. Пример на
нашата онлајн база е извадокот од годишниот
извештај на организацијата CDT од Подгорица.

Активност
Организациjaта на својота
веб страница редовно
објавува информации за
активностите и резултатите
од работата

На својата веб страница
и/или други материјали
организацијата има информации во врска со прибраните средства, проектите и
донаторите

Информирање на заинтересираните страни и јавноста

Насоки

Активност

Информирање на заинтересираните страни и јавноста

Документ:
извадок од
извештајот на CDT

Пример:
www.mozaik.ba

Онлајн база

Primer:
http://www.fiq-fci.org/
en/Staff

Документи:
Годишни извештаи
на членките на
SIGN

Онлајн база
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За разлика од објавувањето на информации
за проекти и прибрани средства, овде се
работи за потрошувачка. Не е важно само
колку пари сте прибрале, туку дали ефикасно
и наменски сте ги потрошиле. Пожелно е да
вашиот извештај даде детален преглед и процент на расходи кои се издвојуваат за вашите
програмски трошоци во одност на платите и
административните трошоци. Доколку сакате
да дадете подетален увид во вашите трошоци, тоа е добредојдена иницијатива. Како
пример, може да го искористите извештајот
од CDT (погледнете ја втората страница од
извадокот).
Независните финансиски куќи можат, на повик
на организацијата, да направат извештај кои
укажува на добрите и лошите финансиски
пракси во организацијата. Овој извештај не е
само дел од процесот на информирање, туку е
и дел од информациите потребни за контрола
и развој на организацијата. Финансиската
ревизија од овој тип може да изискува значителни трошоци и време од организацијата.
Резимето на овој извештај можете да го вклучите и во вашиот годишен извештај.

На својата веб страница
и/или други материјали
организацијата има објавено јасни информации за
процентот на пари кои се
издвојува за плати, административни и програмски
трошоци на годишно ниво

Организацијата има
редовна годишна независна финансиска ревизија
за своето работење

Насоки
Важно е ова да го правите како не би дошло
до дуплирање на средствата од страна на
повеќе донатори, како сите заинтересирани
донатори би знаеле дали акцијата за прибирање средства е успешна или не, како и јавноста да има увид во процесот на прибирање
средства. Оваа препорака е посебно корисна
за сите оние кои прибираат средства од поедници и компании на подолг временски период,
бидејќи со ваков пристап можете да обезбедите да потенцијалните донатори заедно
со вас тежнеат кон успехот – прибирање на
бараниот износ за изведување на акцијата.
На линкот на нашата онлајн база можете да
најдете упатство како едноставно да направите една од најпознатите и најинтересните
алатки за прибирање на средства, Fundraising
termometar (термометар за прибрање на средства).

Активност
Доколку прибирањето
на средства трае подолг
временски период, организацијата редовно објавува
колку пари прибира во
текот на целиот тој период

Информирање на заинтересираните страни и јавноста

Насоки

Активност

Информирање на заинтересираните страни и јавноста

Пример:
http://www.brighthub.
com/computing/windows-platform/articles/75680.aspx

Онлајн база

Документи:
годишни извештаи
на членките на
мрежата SIGN

Документ:
извадок од
извештајот на CDT

Онлајн база
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Во текот на планирање на секоја активност,
организацијата води сметка за тоа активноста да допринесе кон мисијата и вредностите на организацијата, да има капацитети
да ја изведе истата и да може да добие
адекватна финансиска и друга поддршка за
таа активност. Исто така е важно да се има
и во предвид дека активностите може да се
дефинираат така што обезбедуваат и развој
на капацитетите на организацијата. Наскоите
како да го водите овој процес, можете да ги
најдете во презентацијата во онлајн базата.
Управувањето и раководењето во една организација би требало да бидат раздвоени.
Додека со управувањето се бави собранието
и управниот одбор, раководењето е работа
на директорите на организацијата и нејзините менаџери. Повеќе информации за оваа
разлика, како и совети како да го претворите
ова во пракса, можете да најдете во онлајн
базата и во прирачникот на Мерилин Вајт.

Организацијата ги планира своите активности во
согласност со реалната
проценка на своите капацитети

Организацијата има собрание и Управен одбор, чији
членови за својата работа
во овие тела не се платени,
кои редовно заседуваат,
управуваат со организацијата и го надгледуваат
раководењето во истата

PDF:
Governance in NGOs

PDF:
Управување во
НВО-ас
(Upravljanje u NVO)

Презентација:
Стратегиски
триаголник
(Strateški trougao)

Онлајн база

Насоки
Позрелите организаии имаат вработени чиј
статус е решен со договор за работа. Организациите најчесто користат веќе постоечки
форми на договори за работа, кои се однапред усогласени со законите. Сепак, доколку
ги имате средствата и потребните знаења,
не е лошо да размислите за тоа да вашата
организација создаде свој вид на договор за
работа која во поголема мерка ќе одговара
на природата на вашата организација и работата која вработените ја извршуваат.
Позрелите организации својата поделба на
работи во тимот ја претвараат во документ
–описи на работите и систематизација на
работните места. Описите на работа обично
содржат: полн назив на позицијата, назив на
позицијата која е надредена, назив на позицијата која е подредена, листа на работи со
кои лицето се бави, како и листа на потребните компетенции.

Активност
Вработените во организацијата имаат договори врз
основа на кои работат и во
потполност ја почитуваат
обврската согласно соодветното законодавство што
се однесува на работни
односи

Вработените во организацијата имаат описи за
своите работи, а раководството се води по работните описи при делегирање
на задачите

1 Во различни земји важат
различни закони во овие
области. Прирачникот
во основа е работен врз
основа назаконодавството
на територијата на БиХ и
потребно е да го земете
тоа во предвид кога согледувате до коипринципи да
се придржувате.

Документ:
Priručnik za finansijsko računovodstveno
i porezno poslovanje
za udruženja i fondacije u BiH1

Онлајн база

Организациски развој – човечки и материјални ресурси и капацитети

Насоки

Активност

Организациски развој – човечки и материјални ресурси и капацитети
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Проценката на работниот придонес се работи
посебно за секој од вработените, но има
и доста различни системи на оценување.
Клучното прашање, во однос на поделбата
на системите за проценка на придонесот на
секој од вработените, е кој е оценувачот. Во
некои модели сите вработени оценуваат сѐ,
дури и своите надредни. Во други случаеви,
со системите се почитува хиерархиската
структура.
Правилата, односно политиките во случај на
конфликт на интерес, спречуваат да настане
ситуација внатре во организацијата во кои
приватните или работните интереси на некој
од вработените или членовите на телата од
организацијата бидат спроведени за сметка
на организациските интереси, и обратно. Во
онлајн базата можете да најдете една од
привичните политики на Фондацијата Траг
(претходно BCIF) во врска со конфликти на
интерес.

Организацијата редовно
спроведува проценка на
работниот придонес на
своите вработени

Организацијата има и ги
применува своите правила,
односно политики во случај
на судир на интереси, која
покрива и теми од значење
за донаторите

Документ:
BCIF, Konflikt interesa
i politika diskrecije

Документ:
Procena radnog
učinka

Онлајн база

Насоки
Имотот кој ќе се добие или купи преку донација, најчесто припаѓа на самата организација. Било да се работи за имот од некоја
голема или мала вредност, кон тој имот треба
да се однесува со должна свест бидејќи таа е
добиена за потребите на имплементација на
некоја идеја или проект.
Затоа е важно секогаш да имате средени
инвентарски листи, и во случај на позајмување на средства да потпишете реверс како
би се избегнала опасноста од губење или
заборавање на опрема или имот. Во базата
ќе најдете и листа на процедури што сите
позрели организации би требало да ги земат
во предвид.

Активност
Организацијата уредно
води инвентарски листи
за своите имоти, користи
реверси кога позајмува и го
оддржува својот имот.

Документ:
Procedures for material assets

Онлајн база

Организациски развој – човечки и материјални ресурси и капацитети

Насоки

Активност

Организациски развој – човечки и материјални ресурси и капацитети
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Документ:
Vodič za udruženja

Секоја организација е должна до државата да
поднесе редовен годишен извештај, најчесто
во форма на биланс на состојба и успех. Оваа
активност се препушта на книговодителските
куќи. Позрелите организации имаат свои
финансиски менаџмент, кои блиску соработува со книговодителските куќи, ја следи нивната работа во овој извештај, врши контрола
и советува при изработката на овој извештај.

Организацијата редовно
поднесува годишни
извештаи до соодветните
државни институции

Насоки
Пред да почнте со прибирање средства, организацијата мора да дефинира точен буџет и
вкупен износ кој е потребен за да се прибере
за извршување на соодветната акција. На овој
начин, однапред се поставуваат правилата на
игра и потенцијалните донатори знаат точно
кои трошоци и во кој износ ги финансираат.
На онлајн базата е достапен дел од Прирачникот за невладини организации (Priručnika za
nevladine organizacije), во издание на Регионалниот центар за животна средина за Средна и
Исотчна Европа (REC) и Уред за БиХ (REC BiH).
Првиот чекор е да се предвидат сите потребни трошоци. Што се однесува до плати и административните трошоци, позрелите организации ќе се ослонат на свој годишен буџетски план и ќе одредат
процент од времето кои им е потребен за конкретен
проект. Помалите организации мораат да предвидат и начин на ангажирање и соодветни износи за
плати. Што се однесува до програмските трошоци,
водете сметка за можностите и барањата на донаторите – фондовите од изворите на ЕУ или Американската влада се ослободени од ДДВ. Донаторите и корисниците мораат да бидат сигурни дека
парите ги трошиме одговорно и ефикасно.

Активност
Организацијата создава
план за трошење пред да
започне со прибирање
средства

При создавањето на
буџетот, организацијата
прибира податоци за реалните трошоци на пазарот и
ги внесува во буџетот

Документ:
Kreiranje budžeta

Документ:
Kreiranje budžeta

Онлајн база

Организациски развој – управување и раководење со финансиите и администрацијата

1 Секоја држава има соодветни закони во наведените
области и можно е називите на овие закони да
бидатразлични од држава во држава.

Документ::
Vodič za fondacije i
zadužbine,
Vodič za udruženja

Луѓето во раководните органи на организацијата мораат да ги познаваат законските
рамки во својата земја. Потребно е пред сѐ
да им се добро познати1:
• законот за здруженија и фондации
• законите за донации
• даночните прописи
• законските барања во врска со книговодство и финансиско раководење

Организацијата ги познава
законските прописи и ги
почитува во својата работа

Онлајн база

Насоки

Активност
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Трошоците за прибирање средства се мошне
мали кога тоа го правиме преку пишување
на грантови до меѓународни, домашни донатори и јавниот сектор. Сепак, кога прибираме
средства од поединците и компаниите, тогаш
вложуваме во мини-кампања за прибирање
средства, која може прилично да чини. Следниот пример е екстремен: организацијата на
концертот со исклучително скап бенд може
да привлече голем број на луѓе, но трошокот може да биде далеку поголем од износот
кој можеме да го прибереме со продажба на
карти. Рекламите на националните ТВ станици може да бидат прескапи во однос на
износот кој ќе го прибереме. Во онлајн базата
ќе најдете како организација која се бави со
надзор (мониторинг) на прибирање средства
во Америка, ги прибира и претставува овие
податоци, пред сѐ штитејќи ги донаторите и
корисниците во овој процес.

Организацијата води
сметка материјалните
трошоци од самиот процес
на прибирање средства да
не биде несразмерно голем
во односот на прибраниот
износ (минимално за 1
вложено евро во прибирање средства, да добиете
2 евра за изведување на
акцијата)

Прилог 2:
http://wikiciv.org.rs/
index.php/Prikuplja
nje_i_raspolaganje_
resursima

Прилог 1:
http://www.charityna
vigator.org/index.
cfm?bay=topten.
detail&listid=10#.
VhZ-HrxYndQ

Онлајн база

Насоки
Пожелно е да за секоја акција на прибирање
средства и за секој проект организацијата
отвори посебна жиро сметка. На овој начин
си обезбедувате и полесно плаќање на трошоците, но исто така ги осигурувате и донаторите и ја отргнувате сомнежта дека имате
дупли извори на финансирање за исти трошоци или пак со еден трошок правдате поголема количина на пари кај повеќе донатори.
Се работи за процедури кои регулираат кои
се одговорни лица, кои се постапките при
планирање на буџет и трошење на парите во
организацијата, известување и архивирање
на документацијата и други работи. За организациите од различни големини неопходно
е да се изработи и различен пристап при
дефинирање во начините на извршување на
работата. Сепак, клучните принципи остануваат исти – одговорноста во планирањето и
потрошувачката, внатрешни и надворешни
контроли, мора да постојат, како и достапноста до сите информации да е обезбедена.

Активност
Организацијата има и користи жиро сметка; за секој
свој проект организацијата
има посебна жиро сметка.

Организацијата има и ги
почитува процедурите кои
се однесуваат на управувањето и раководењето со
финансиите.

Документ:
Priručnik za finansijsko računovodstveno i
porezno poslovanje za
udruženja i fondacije
u BiH

Онлајн база

Организациски развој – управување и раководење со финансиите и администрацијата

Преглед на техники на прибирање средства можете да најдете во текстот на Марија
Митровиќ на платформата на Wikiciv.

Насоки

Активност
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За поголемиот број на организации е од
огромно значење да во секој момент знаете
во каква финансиска ситуација е вашата
организација – колку пари имате на сметката
и во кеш, колку побарувачка и колку долгови
имате, колку пари очекувате од донаторите
кои ги потпишале договорите, а и од неисплатените договори. На овој начин обезбедувате и подобро планирање и реакција кон
непредвидливите околности, а исто така го
поедноставувате процесот на објавување на
тие информации.

Организацијата го организира своето финансиско
работење така да е во
состојба да ги следи своите
приходи и расходи на
месечно ниво

Онлајн база

Насоки
Поголемите организации би требало да назначат најмалку две личности, во некои случаеви
и три, да ги потпишуваат налозите за плаќање
и извршување на контрола од перспективата
на својата позиција. Во организациите од
средна големина тоа може да биде, на пример, финансискиот менаџер и директорот, а
во поглемиот број на организации, тоа може
да биде едно лице, како што е координаторот
на програмата. Колку е поголем износот на
набавките, процедурата за набавка мора да
биде построга како до јавноста би стигнала
пораката дека ефикасно ги трошиме нивните средства. Затоа, за големите набавки,
значителен број на донатори бара распишување на тендер и/или добивање на најмалку
три понуди, а поголемите организации имаат
лимит преку кој е неопходно одобрение од
управниот одбор за трошење на средствата
(тоа може да биде и барање и за куповина од
одреден тип – на пр. при набавка на недвижнини, возила или ангажирање на адвокат).
Такви барања поставува и ЕУ преку таканаречените PRAG правила за своите програми
(видете го линкот во онлајн базата).

Активност
Организацијата има систем
и процедури според кои ги
реализира своите набавки,
каде повеќе од една
личност е назначена да ги
потпишува налозите

Прилог:
http://ec.europa.eu/
europeaid/prag/?
header_description=
DEVCO+Prag+to+
financial+and+contra
ctual+procedures+
applicable+to+
external+actions+
financed+from+the+
general+budget+of+
the+EU+and+from+
the+11th+EDF&
header_keywords=
ePrag%2C+europa

Онлајн база
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Насоки

Активност
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Следењето и евалуацијата на некој начин почнуваат уште кога ја развиваме нашата иницијатива. Всушност, потребно е уште на почетокот
да се утврди состојбата, позицијата на нашите
кориснички групи и други прашања од значење за нашата иницијатива. Потоа, потребно
е да се дефинира што точно сакаме да постигнеме. Овде се работи за индикатори и цели.
Мониторингот и евалуацијата се алатки со кои
ги пратиме и мериме промените кои настануваат благодарејќи на нашиот проект. Текстот
од платформата на Wikiciv ќе ве води најдобро
низ деталите на овој процес.
Многу слично како и претходната активност,
но овде е важно да се истакне уште еден
совет – во текот на спроведувањето на активностите важно е активното барање на приказни за успех. Добар пример за успех е често
и водилка за идната работа на организацијата,
како и идните очекувања на корисниците и
донаторите. Одличен водич низ оваа култура
на градење и споделување на вистински приказни е токму преку оваа веб страница:
http://nonprofitstorytellingconference.com.

Организацијата има развиен систем на следење
(мониторинг) и евалуација
кој служи да се следи
имплементацијата на
проектните активности и
остваруањето на проектите
и иницијативите

Организацијата има развиен систем на проценки на
влијанието остварено кон
реализирање на промените
и развојот кои сакаме да го
постигнеме преку нашите
активности

Насоки
Искусните и поголемите организации често
имаат комплексни активности, чии резултати
може да се измерат, но постои и потреба да
се добие и неутрално читање на овие резултати. За оваа потреба се ангажираат независни евалуатори. Задачата на независните
евалуатори не е да ви кажат дека сте добри
или лоши. Тој не е тука да ве оценува. Евалуаторот вам ви укажува на тоа што работите
добро, а што би можело подобро. Независната евалуација ви е потребна. Од тие причини, можете одвоено да го евалуирате процесот на прибирање средства и процесот на
имплементација на вашиот проект.

Активност
Организацијата ангажира
независна куќа која го
проценува успехот на
проектните активности и
ефикасноста од употребата
на прибраните средства

Следење (мониторинг) и евалуација

Насоки

Активност

Следење (мониторинг) и евалуација

Прилог:
http://wikiciv.org.rs/
index.php/Monitoring
_i_evaluacija

Онлајн база

Прилог:
http://nonprofit
storytellingconfe
rence.com

Прилог:
http://wikiciv.org.rs/
index.php/Monitorin
g _i_evaluacija

Онлајн база

Прирачник за примена на стандарди за прибирање средства

Употреба на родно сензитивен јазик во Прирачникот: Авторот и
издавачот ја уважуваат потребата за користење на родно сензитивен јазик. Сите изрази употребни во машки граматички род во овој
документ се однесуваат без дискриминација како и на жените.
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