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Вовед

1.1 Потреба за воведување систем за управување 
со квалитет во изведбата/работењето

Обезбедувањето услуги со соодветен квалитет и по одредени стандарди ста-
нува императив во сите сфери. Токму затоа, на светско ниво сè поголемо внима-
ние се посветува на воведување форми и начини на управување и раководење 
во организациите кои ќе обезбедат услугите да се испорачуваат на најефикасен 
начин и со стандардизиран пристап кој ќе гарантира квалитет. Ваквите стандар-
ди за управување и раководење иако на почетокот може да започнат во одреден 
организациски оддел или сегмент, понатаму се прошируваат на ниво на целата 
организација со цел да предизвикаат системски ефекти и подобрувања во це-
локупното функционирање на организацијата. Воведувањето промена во еден 
оддел на долг рок бара координација и со останатите оддели и организациски 
функции, па така, се стигнува до ситуација кога добрите пракси полека се пре-
точуваат во системски решенија и правила. Овој пристап во управувањето со 
квалитет во изведбата е применлив како во јавните така и во приватните инсти-
туции и организации, но и во граѓанскиот сектор.

1.2 Основа за дизајн на системот за управување 
со квалитет во изведбата/работењето

Обезбедувањето квалитет во работењето на граѓанските организации е ба-
рање како од страна на донаторите така и од страна на самите конституенти и 
корисниците на услугите и активностите на организацијата. Сепак, воведување-
то систем за управување со квалитет во изведбата треба да се заснова врз при-
родата и динамиката на работењето на организацијата, како и врз специфич-
ните интерни работни процеси. Работните процеси, пак, понатаму можат да се 
поделат на три основни групи:

• Процеси на управување и раководење со организацијата, во кои влегуваат: 
стратегискиот менаџмент, годишното планирање, оценката на работењето;

• Основни работни процеси кои произлегуваат од основната дејност или ми-
сијата на организацијата, како на пример: испорака на услуги за правна по-
мош, испорака на социјални услуги, спроведување одреден тип на проекти 
и настани;

• Процеси на поддршка, во кои влегуваат: финансиското работење, промо-
цијата и маркетингот и сл.

Спроведувањето на овие работни процеси е определено како со законската 
рамка така и со добрите пракси на работата на организацијата, но и со одреде-
ни специфични барања поставени од страна на донаторите и конституентите.

1.
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Компаративна анализа на постоечките 
системи за управување со квалитет на 
изведбата/работењето

За голем дел организации во граѓанскиот сектор воведувањето систем за 
управување со квалитет во сите три нивоа на работните процеси претставува 
новина и бара соодветна подготовка и едукација. Посебно прашање кое се на-
метнува е на кој систем за управување со квалитет ќе се базира работата на 
една граѓанска организација, со оглед на фактот дека мотивот за формирање 
и делување е различен кај различните типови организации или конкретно кај 
граѓанскиот сектор доминира потребата да се придонесе кон општеството и да 
се постигне општествена корист преку работењето.

Постојат голем број системи кои ги користат НВОи. Дел од нив се развиени 
специфично за непрофитниот сектор, додека еден дел се развиени најнапред 
за бизнис-секторот, а потоа се прифатени и од страна на НВОи. За потребите 
на оваа анализа, накратко ќе бидат претставени неколку најпознати системи на 
глобално ниво, но и системи кои се користат од страна на НВОи во регионот 
заради сличните услови кои владеат и можноста во Македонија да се воведе си-
стем кој ќе биде адаптација на некој од постоечките системи. Целта на претста-
вувањето на системите не е да се докаже кој е најдобар, туку да им се помогне 
на засегнатите страни во Македонија да донесат одлука дали и каков систем за 
обезбедување квалитет во управувањето со НВОи е најсоодветен за локалните 
организации, а во контекст на нивната големина и степен на развој.

2.1 PQASSO – Практичен систем за обезбедување 
квалитет за мали организации

Најпознат на глобално ниво во непрофитниот сектор е PQASSO (Practical 
Quality Assurance System for Small Organizations), т.е. Практичен систем за обе-
збедување квалитет за мали организации. Тоа е стандард за квалитет развиен 
од страна на Charity Evaluation Services (CES) и широко користен од непрофит-
ните организации во Велика Британија. Системот подразбира флексибилен и 
систематски пристап за подобро управување со активностите на организација-
та како внатрешно така и надворешно, кој придонесува за поефикасна и пое-
фективна работа на НВО. PQASSO се состои од 12 области за квалитет и три 
нивоа на постигнувања. Оригинално, системот бил дизајниран како механизам 
за самопроценка, но сега постои PQASSO знак за квалитет, кој претставува над-
ворешна проценка која ја сертифицира усогласеноста на НВО со стандардите 
на PQASSO и е валиден три години.

2.
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Табела 1. Области за квалитет на PQASSO

1. Планирање 7. Управување со финансии

2. Управување 8. Управување со ресурси

3. Лидерство и раководење 9. Комуникации и промоција

4. Услуги ориентирани кон корисниците 10. Работење со други

5. Управување со човечки ресурси 11. Мониторинг и евалуација

6. Учење и развој 12. Резултати

Спроведувањето на PQASSO вклучува седум чекори:

1. Спроведување на PQASSO – купување на работниот пакет и правење само-
проценката;

2. Пријава за преглед – пополнување и предавање на формуларот за пријава за 
PQASSO знак за квалитет;

3. Планирање на прегледот – оценувач, познат како стручњак (peer reviewer) ја 
контактира организацијата за да се договорат околу датумот за преглед на 
документацијата, теренска посета;

4. Преглед на документацијата – организацијата ги доставува одредените до-
кументи на стручното лице за проценка;

5. Посета на терен – стручното лице ја посетува организацијата за да спроведе 
интервјуа и да прибере докази;

6. Известување – стручното лице подготвува детален извештај за наодите во 
врска со организацијата и CES;

7. Добивање признание - доколку организацијата е успешна, добива PQASSO 
знак за квалитет

PQASSO знакот за квалитет има важност од три години. По истекот на овој 
период, организацијата треба да се пријави за повторно да помине низ проце-
сот или да престане да го користи логото на знакот за квалитет.

2.2 ISO 9001

Еден од системите за квалитет кои не се развиени ексклузивно за НВОи, но 
може да ги користат се ISO 9000 стандардите, кои се најпознати во светот. ISO 
9001, кој е обновен во 2015 година, може да го користат секаков тип организа-
ции, без разлика на нивната големина и на степенот на развој. Овој стандард се 
заснова врз седум принципи за квалитетно управување:

1. Фокус на корисниците - со цел да се излезе во пресрет на барањата на кори-
сниците и дури да се надминат нивните очекувања;
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2. Лидерство – лидерите на сите нивоа усогласуваат и промовираат единстве-
ни цели и насоки и создаваат услови во кои луѓето/вработените се ангажи-
рани во постигнувањето на квалитативните цели на организацијата;

3. Ангажирање на луѓе – компетентни, силни и ангажирани луѓе на сите нивоа 
во организацијата се неопходни за да се зајакне капацитетот за создавање 
и испорака на вредности;

4. Пристап до процесите – конзистентни и предвидливи резултати се постигну-
ваат поефективно и поефикасно кога активностите се разбираат и менаџи-
раат како испреплетени процеси кои функционираат како кохерентен си-
стем;

5. Подобрување – успешните организации постојано се фокусирани на подоб-
рувањето;

6. Носење одлуки врз основа на факти – носењето одлуки кои се засноваат врз 
анализа и евалуација на податоците и информациите многу веројатно ќе до-
ведат до постигнување на посакуваните резултати;

7. Управување со воспоставените односи – за одржлив успех, организацијата 
ги менаџира своите односи со заинтересираните страни, како што се доба-
вувачите.

Сертифицирањето не е задолжително. Организацијата може да донесе 
одлука да користи единствено самопроцена (интерен преглед). Доколку орга-
низацијата се одлучи за сертифицирање, може да контактира тело за сертифи-
цирање во својата земја. За да се добие сертификација по спроведениот инте-
рен преглед, организацијата договара екстерна ревизија, при што ја посетуваат 
еден или повеќе ревизори, во зависност од големината на самата организација, 
и разговараат со вработените. По посетата, се издава извештај и доколку се 
идентификувани некакви неправилности, организацијата добива рок за нивно 
отстранување, по што се врши втор дел од ревизијата. Сертификатот се издава 
откако извештајот ќе биде прегледан и одобрен од соодветно сертификационо 
тело. Сертификатот има важност од три години, но секоја година треба да се 
спроведува интерна и екстерна ревизија. Секое сертификационо тело органи-
зира различни обуки и издава публикации за полесна имплементација на систе-
мот.

2.3 СОКНО

Хрватскиот систем СОКНО е адаптиран систем кој се заснова врз британски-
от систем PQASSO (разгледан погоре во оваа анализа). Овој систем функциони-
раше во Хрватска во периодот од 2002 до 2012 година, кога заврши авторскиот 
договор за користење на овој систем. Во моментот,во фаза на развивање е лока-
лен систем, но сè уште нема информации за видот и структурата на овој систем.

СОКНО може да се категоризира како систем кој се наоѓа помеѓу самосер-
тифицирање и peer review како механизми. Фокусот на овој систем е врз про-
цесите кои ги користи една организација за да ги испорача своите производи, 
услуги и активности. Последната верзија на СОКНО покрива 13 области, кои се 
презентирани подолу во табелата.
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Табела 2. Области за квалитет на СОКНО

1. Планирање за квалитет 8. Управување со ресурси

2. Раководење 9. Управување со пари

3. Управување 10. Обука и развој

4. Услуги фокусирани кон корисниците 11. Вмрежување и застапување

5. Персонал 12. Мониторинг и евалуација

6. Волонтери 13. Резултати

7. Управување со активности

СОКНО има три нивоа на постигнувања. Првото ниво (Ниво 1) ги поставува 
минималните барања кои една организација треба да ги исполни за да работи 
во согласност со законот и им помага на организациите да ги идентификуваат 
и постигнат сите нивни правни обврски. Второто ниво (Ниво 2) се надградува на 
постигнатото во првото ниво во сите области на организацискиот живот, прет-
поставува дека организацијата ги има ресурсите да оди над првото ниво и бара 
од организацијата стратешки да пристапува во реализацијата на краткорочните 
и долгорочните цели. Третото ниво (Ниво 3) се надградува на целата добра ра-
бота што е направена во првите две нивоа и бара од организацијата да биде ли-
дер за квалитет на други организации кои работат во нејзината област. Според 
СОКНО, секоја организација треба да го постигне Ниво 1 во сите 13 области. 
Со постигнување на Ниво 1 во нивниот развој, организациите ќе можат да пока-
жат дека ги исполниле нивните правни обврски и ги штитат правата на нивните 
корисници, засегнати страни, вработените и волонтерите. Еднаш кога Ниво 1 
е постигнато во сите области, организацијата може да планира понатамошни 
подобрувања со фокусирање на следните две нивоа.

2.4 Словенечки модел на системот за обезбедување квалитет за НВОи

Словенечкиот модел на систем за обезбедување на квалитет за НВОи е раз-
виен во периодот од 2005 до 2007 година од страна на националната чадор 
-организација Центар за информативни услуги, соработка и развоја на НВОи во 
партнерство со Словенечкиот институт за квалитет и метрологија. Системот е 
резултат на потребата да се негува транспарентноста, кредибилноста и јавниот 
имиџ на НВО-секторот, а за што се сложиле невладините организации. Моделот 
првенствено се заснова на ISO 9001 стандардот, којшто е усогласен со потреби-
те на НВОи и се користени елементи од системите, како што се PQASSO, СОК-
НО, Вложување во волонтери, итн. Пилот-верзијата на моделот е спроведена 
во 14 организации, кои давале коментари на постоечката верзија, и финалната 
верзија на моделот е развиена врз основа на практичните искуства на невлади-
ните организации. Словенечкиот модел покрива седум области, презентирани 
подолу во табелата.
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Табела 3. Области кои ги покрива Словенечкиот систем

1. Општи барања (во согласност со законот)

2. Управување и раководење (стратешко планирање, управувачка структура)

3. Вработени и волонтери (управување со човечки ресурси)

4. Управување со ресурси (финансиско управување, управување со опрема)

5. Управување со процеси (управување со проекти, 
давање на услуги, вмрежување и партнерство) односи со донатори,

6. Мониторинг и евалуација

7. Континуирано унапредување (PDCA
1 
систем)

За воведување на овој систем, потребни се следните чекори:

• НВО стандард – организацијата сама или со помош на ментор го испитува 
своето функционирање и идентификува во кои области треба да се напра-
ви подобрување.

• Прирачник за квалитет – организацијата го опишува својот систем за обе-
збедување на квалитет во прирачникот. Прирачникот е документ во кој ор-
ганизацијата опишува на кој начин го спроведува стандардот. Работилни-
ца – организацијата може да учествува во тридневна работилница која ја 
спроведуваат организациите кои го развија системот, при што организа-
цијата во текот на работилницата може да ги направи сите подготовки за 
надворешниот преглед.

• Интерен преглед – вработен од организацијата или од некоја партнер ор-
ганизација го прави интерниот преглед како интерен индикатор за подгот-
веност за надворешниот преглед.

• Пријава за сертифицирање – организацијата се пријавува за надворешен 
преглед.

• Надворешен преглед/Сертифицирање – Доколку организацијата има сер-
тификат, еднаш годишно ја посетува надворешен евалуатор и преку де-
тален преглед и разговори со вработените прегледува како функционира 
системот и подготвува извештај. Врз основа на извештајот, Институтот за 
квалитет и метрологија издава сертификат.

• Потврдување на сертификатот – Сертификатот важи три години, но секоја 
година се прави надворешен преглед, кој, пак, бара претходно организа-
цијата да направи и интерен преглед.

Процесот во една организација може да трае од три до шест месеци, во за-
висност од тоа дали организацијата ја посетувала обуката, која го забрзува про-
цесот. Овој систем е во фаза на надградба за да се усогласи со новитетите кои 
се наоѓаат во ISO 9001:2015.

1 PDCA – Plan-Do-Check-Act метод за управување
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2.5 Global Accountability Standard22

Глобален стандард е референтен стандард што ја доловува одговорноста 
на граѓанските организации на еден динамичен начин. Стандардот е развиен 
од страна на иницијативи за одговорност од Африка, Азија, Австралија, Европа, 
Северна Америка, Латинска Америка и Карибите. Глобалниот стандард вклучу-
ва 12 заложби за Динамичка одговорност,кои граѓанските организации вету-
ваат дека ќе ги испорачаат, и клучни активности, врз основа на кои тие можат 
да се сметаат за одговорни. Тоа е многу практична рамка која е прилагодлива 
на различни културни, географски и организациски потреби, со мали технички 
насоки, на едноставен јазик со помалку жаргон. Со својот поедноставен, но сè 
уште сеопфатен пристап, глобалниот стандард им овозможува на граѓанските 
организации, без разлика каква големина имаат, да се подобри нивната пракса, 
одговорноста, а со тоа нивната ефикасност.

Што е глобален стандард? Терминот Динамичка одговорност го опишува 
концептот на одговорни граѓански организации, транспарентно да работат и 
да учат од заинтересираните страни со цел да се зголемат нивното влијание и 
ефективноста. Ова динамично разбирање на одговорноста што ги става луѓето 
во центарот на донесување одлуки е во срцето на глобалниот стандард. Цел-
та на глобалниот стандард е да биде почетна точка за глобално движење за 
Динамичка одговорност, нудејќи им рамка за реализација на заеднички цели и 
вредности кои ги обединуваат граѓанските организации низ целиот свет. Ако 
динамичниот пристап кон отчетност се практикува од страна на илјадници ор-
ганизации, тогаш тоа има потенцијал да го трансформира граѓанскиот сектор во 
високоодговорен актер.

Кој може да го користи ? Глобалниот стандард може да се користи од стра-
на на иницијативи за одговорност низ целиот свет за да ги усогласат нивните 
постоечки или да развијат нови стандарди за одговорност. Стандардот не е на-
менет да ги замени. Ако различните концепти на одговорност се усогласат низ 

2 http://www.csostandard.org/the-global-standard/
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целиот свет, ќе има повеќе споредливост и трансакциските трошоци ќе бидат 
намалени. Стандардот, исто така, може да се користи на доброволна основа, 
како репер од:

• Граѓанските организации, НВО-мрежи и групи за застапување - за подобру-
вање на нивните стандарди, практики и одговорност;

• Владите и донаторите - за да се создадат овозможувачки регулативи и по-
литики за финансирање на граѓанските организации;

• Засегнати страни - за да се одржи одговорноста на граѓанскиот сектор;

• Со цел да им се овозможат ефективни партнерства на граѓанските органи-
зации.
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Модел на систем за управување со 
квалитет во контекст на македонскиот 
граѓански сектор

3.1 Карактеристики на системот

Имајќи ги предвид карактеристиките на наведените системи за управување 
со квалитет во рамките на компаративната анализа и врз основа на утврдени 
практики и потреби на 15 граѓански организации, грантисти во програматa 
Civica Mobilitas, се изработи локален модел на систем за управување со квали-
тет. Моделот е фокусиран, пред сè, на различните организациски сегменти во 
кои треба да се осигури квалитет, кои во суштина ги преставуваат трите нивоа 
на организациски процеси во граѓанските организации. Моделот е усогласен 
со барањата на Global Accountability Standard и со Индексот на граѓанското 
општество3,и тоа специфично со барањата на димензиите 2 - ниво на органи-
зација и 3 – практикување вредности. Низ прирачникот во следните делови ќе 
бидат презентирани основните карактеристики на системот, сегментите и еле-
ментите кои ги покрива.

Основните карактеристики на системот за управување со квалитет се:

• Ориентиран е кон клучните организациски функции;

• Утврдува постоење, но пред сè функционалност на процеси и 
процедури,сетови на критериуми со кои се регулира работењето;

• Утврдува постоење капацитет за исполнување на одредени професионални 
барања (во тематските сектори или во граѓанскиот сектор);

• Побарува континуитет во работата на ГО;

• Побарува практикување на системот на дефинирани вредности на ГО;

• Предлага воведување различни сетови на стандарди од основно/базично 
ниво,па нагоре како скала на развојот на која ќе може да се позиционираат 
ГО;

• Нуди сет од обрасци за полесно воведување на стандардите/индикаторите.

3.2 Елементи на системот

Моделот на системот за управување со квалитет вклучува 10 области, кои во 
себе содржат 33 стандарди за различни аспекти на работењето и три нивоа за 
оствареност на тие стандарди.

3 http://mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/767-irg102-civikus-indeks-na-graganskoto-
opstestvo.html 

3.
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Областите на системот се:

1. Стратегиски менаџмент;

2. Управување со корисници, членство, поддржувачи и волонтери;

3. Проектно работење;

4. Застапување;

5. Испорака на услуги и грижа за корисниците;

6. Соработка, партнерства и вмрежување;

7. Управување и структура;

8. Управување со човечките ресурси;

9. Финансии и администрација;

10. Комуникации со јавност;

Паралелно на овие области, при воведувањето на системот, секоја организа-
ција се препорачува да подготви листа на вредности и принципи на работењето 
и преку процесите и процедурите кои ги практикува во рамки на наведените 10 
области, да покаже како тие вредности и принципи се инкорпорирани и се при-
менуваат. Во листата на вредности би можеле да се вклучат: родова рамноправ-
ност, вклученост на различни поединци, групи и заедници, споделено учество 
во одлучувањето, транспарентност, меѓусебна доверба и почитување и сл.

Се препорачува овој систем за управување со квалитет да се воведува со 
примена на методот на фасилитирана самопроценка, а самопроценката се 
врши според индикатори кои се воспоставени за секој област.

Нивоата за проценка се:

• Постои и се применува: Ова ниво подразбира дека барањата/критериуми-
те/реперите кои се содржани во дефиницијата за тој индикатор/стандард 
се исполнети во целост во организацијата и се во функција. На пример: ор-
ганизацијата има изработено годишна програма на партиципативен начин 
која ги интегрира клучните аспекти на работењето, и тоа: целите, резулта-
тите и активностите, со планираниот буџет, човечките ресурси, планот за 
развој и планот за комуникации.

• Делумно постои или е во развој; ретко или воопшто не се применува во 
пракса: Ова ниво подразбира дека за дел или за сите барања/критериу-
ми/репери кои се содржани во дефиницијата за тој индикатор/стандард 
е отпочнат процес на подготовка/изработка. Исто така, во ова ниво ќе се 
сместат и сите оние случаи во кои постојат наведените барања/критериу-
ми/репери, но или сите или дел од нив не се во функција или несоодветно 
се применуваат. На пример: организацијата има изработено годишна про-
грама на партиципативен начин која не ги интегрира во целост клучните 
аспекти на работењето, односно се базира врз целите, резултатите, актив-
ностите и планираниот буџет, но не ги инкорпорира останатите аспекти 
кои ги опфаќа стандардот.

• Не постои: ова ниво подразбира дека барањата/критериумите/реперите 
кои се содржани во дефиницијата за тој индикатор/стандард воопшто не 
се исполнети. Дури и да има елементи кои упатуваат на некои од барањата, 
сепак се смета дека тие не постојат.
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Оваа скала на развојот е корисна бидејќи:

• Утврдува минимум стандарди кои една организација треба да ги исполни 
за да може да се стандардизира на основно ниво,

• Дава насока кон каде треба се движи организацијата во натамошниот 
развој.

Доколку некои индикатори/стандарди не се релевантни за организацијата 
(на пример ако организацијата не е ориентирана за испорака на услуги), тогаш 
во процесот на самопроценка може да се донесе одлука таа област да се изземе.

За секој индикатор/стандард развиени се прашања врз основа на кои тимот 
за самопроценка во организацијата дискутира и избира едно од понудените три 
нивоа. Исто така, за секоја донесена одлука на кое ниво се позиционира органи-
зацијата во некој индикатор/стандард се запишува кратко резиме на дискусија-
та и клучните аргументи во прилог на донесената одлука.

Исто така, за секој индикатор/стандард понуден е сет обрасци и алатки за 
полесно управување со квалитет. Организацијата при изборот на нивото на кое 
се наоѓа, селектира кои обрасци од наведените ги користи, како и потребни об-
расци кои сака да ги воведе.

Во прилог е Алатката за проценка во која детално се објаснети и дефинира-
ни сите поединечни области и стандарди како и нивоата на развој.



|      ВОДИЧ ВО СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ16 

Чекори за воведување на системот 
за управување со квалитет

Чекор 1 – Донесување одлука за воведување 
систем за управување со квалитет

Основен предуслов да се отпочне со воведување на системот за управување 
со квалитет е организацијата да донесе одлука за негово воведување и да опре-
дели кој модел ќе се користи. Донесувањето одлука подразбира членовите и 
вработените во организацијата да ја препознаат користа од воведување на ва-
ков систем и да се обврзат на употреба на системот во секојдневното работење. 
Донесувањето одлука освен договор на вработените и членовите и избор на 
моделот, опфаќа и избор на методи според кои ќе се утврдува нивото на ис-
полнетост на некои до стандардите. Донесувањето на одлуката треба да биде 
направено од страна на Управниот одбор и формално поткрепено.

Во зависност од моделот, можни се различни пристапи, при што, како што 
беше погоре наведено, во моделот прилагоден согласно потребите на македон-
скиот граѓански сектор се препорачува пристапот на фасилитирана самопро-
ценка на почетната состојба. Овој пристап подразбира вклучување надворешни 
лица кои му помагаат на тимот за саморпоценка да ја спроведе проценката. Во 
овој случај, и покрај тоа што има вклучено надворешни лица, одговорноста за 
финалната одлука околу нивото на кое ќе се позиционира организацијата по 
различните стандарди е дадена на внатрешниот тим или на релевантните тела 
во организацијата кои на крајот треба го усвојат извештајот од самопроценката 
на организацијата.

Чекор 2 – Формирање тим за воведување на 
системот за управување со квалитет

Составот на тимот кој треба да спроведе проценка на состојбите зависи од 
самата организација и нејзината природа и динамика на работа. Бројот на чле-
новите во тимот може да варира во зависност од обемот на организацијата и 
бројот на вработени и членови, но важно е да се обезбеди оптимален број луѓе 
кои ќе се согласат да учествуваат во проценката. Тоа би значело дека тимот би 
требало да вклучи најмалку 3, но не повеќе од 12 лица. Идеалната комбинација 
на членови во тимот би вклучила:

• Претставници од различни хиерархиски нивоа во организацијата (на при-
мер лица од Собранието, Управниот одбор и од извршниот дел);

• Еднаква застапеност според пол, возраст и етничка припадност (секако и 
други релевантни критериуми);

• Претставници со специфична експертиза во полето на работа на органи-
зацијата;

4.
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• Претставници со значително менаџерско искуство во организацијата;

• Претставници кои имаат добри познавања за граѓанскиот сектор;

• Претставници кои имаат надлежност да донесуваат одлуки за организа-
цијата (на пример претседател, извршен директор и сл.) со цел да се обе-
збеди легитимност на процесот на проценка;

• Надворешни соработници на организацијата.

Сепак, во реалност не може секогаш да се земат предвид сите критериуми. 
Организацијата треба да тежнее да обезбеди тим со оптимален состав и со ка-
пацитети да ја спроведе проценката. Следните критериуми можат да се сметаат 
за задолжителни:

• Вклученост на лица кои имаат овластување да донесуваат одлуки;

• Вклученост на лица од различни организациски нивоа;

• Вклученост на лица со значајно менаџерско искуство.

Организацијата треба да избере еден член од тимот кој ќе има улога на во-
дач на тимот. Препорачливо е членовите на тимот да не се менуваат додека трае 
процесот на проценка.

Чекор 3 – Работни средби на тимот за проценка 
на состојбите во организацијата

Согласно развиените елементи на системот за управување со квалитет, ти-
мот за спроведување на проценката со користење на Алатката за проценка на 
работни средби треба да изврши проценка на состојбите во организацијата. 
Алатката може да се пополнува преку пленарна дискусија на тимот, но доколку 
тимот е над 8 лица, се препорачува да се формираат помали работни групи во 
чии рамки ќе се спроведува проценка за сите области во алатката, а потоа преку 
пленарна дискусија ќе се усогласуваат разликите помеѓу помалите работни гру-
пи. За време на пленарните дискусии се препорачува да се обезбеди записни-
чар кој ќе води белешки од дискусиите и на крајот од проценката ќе го состави 
записникот, кој понатаму е основа за нацрт-извештајот од проценката. Соглас-
но големината на Алатката за проценка, се препорачува да се реализираат 3–4 
полудневни работни средби на тимот во период од една седмица. Работните 
средби на тимот препорачливо е да ги фасилитира надворешен консултант кој 
ќе биде добро информиран за методологијата на работа и алатката и во детали 
го познава работењето на граѓанските организации.

Во текот на работните средби, тимот може да одлучи да користи и други 
помошни алатки со цел да направи полесна и пообјективна проценка. Такви 
алатки може да бидат SWOT анализа, анализа на животен циклус и сл. (во при-
лог примери за алатките)

Чекор 4 – Прибирање мислење и ставови од 
надворешни засегнати страни и корисници

Преку овој чекор се собираат податоците од релевантни надворешни засег-
нати страни за работата на организацијата. Мислењето на надворешните страни 
служи како дополнителна информација на спроведената проценка од страна на 
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тимот со цел да се обезбеди поголема објективност користејќи го и надвореш-
ниот поглед кон организацијата. Се препорачува тимот за проценка да состави 
листа на надворешни чинители кои треба да се вклучат во проценката. Тие мо-
жат да бидат вклучени на повеќе начини, како на пример: преку интервју, преку 
фокус-групи, заедничка средба на сите засегнати страни, прашалник и сл. Во 
прилог е доставен и предлог-прашалник за надворешни засегнати страни.

Собраната информација од надворешните страни треба да се анализира и 
во вид на извештај да се презентира на тимот за самопроценка. За спроведу-
вање на овој чекор, најдобро е тимот за самопроценка да формира помала ра-
ботна група.

Доколку организацијата има големо членство или, пак, ако се работи за мре-
жи или коалиции, тогаш пожелно е алатката за самопроценка да се подели на 
избран примерок од членството (или на сите организации-членки ако станува 
збор за мрежен тип на организација), со цел да ја пополнат и потоа собраната 
информација да се анализира и достави до тимот за проценка.

По собирањето на севкупната информација како од работните средби на 
тимот за проценка така и од надворешните засегнати страни и членството, вода-
чот на тимот изработува извештај од проценката со препораки за понатамошни 
акции во организацијата. Пример за формат за извештај е даден во прилог.

Чекор 5 - Финализација на одлуката за 
утврдените состојби во организацијата

Наодите од извештајот се презентираат пред тимот за самопроценка и се 
дискутира за евентуални измени и дополнувања на извештајот. На крајот од 
средбата на тимот, се донесува финална одлука, се ажурираат извештајот и из-
работените придружни документи и анекси и тие се споделуваат со сите кои 
учествувале во проценката, како од тимот така и од надворешните страни. Сред-
бата за донесување финална одлука ја фасилитира надворешен консултант.

Чекор 6 - Избор на развојни приоритети 
и развој на акциски план

На посебна средба на тимот за самопроценка, преку пленарна дискусија се 
избираат развојните приоритети. Изборот на приоритети може да се изврши со 
користење на помошната алатка Матрица на приоритети, која е дадена во при-
лог, при што треба да се внимава на следните аспекти:

• Да се вклучат оние области во кои организацијата е на најниско развојно 
ниво:

• Да се вклучат области за кои организацијата има особен интерес да ги по-
добри:

• Да се вклучат толку приоритети колку што организацијата ќе има капацитет 
да реализира подобрувања во следен период од 1 – 3години.

Врз основа на избраните приоритети, со помош на надворешниот консултант 
се подготвува акциски план за подобрување на состојбите во кој се вклучуваат 
неопходните активности кои треба да обезбедат напредок на организацијата 
и јасно се дефинираат краткорочните и долгорочните очекувани резултати. 
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 Акцискиот план треба да вклучи и временска динамика, како и одговорни лица 
за реализација на планот. Пример за формат за планот е доставен во прилог.

Подготвениот план заедно со севкупната документација од проценката се 
доставуваат на усвојување до Управниот одбор на организацијата.

Чекор 7 – Спроведување и следење на акцискиот 
план за подобрување на состојбите

Главната одговорност за спроведување на акцискиот план ја има извршни-
от директор или претседателот на организацијата. Исто така, Управниот одбор 
треба активно да се вклучи во обезбедување финансиска поддршка за спрове-
дување на активностите во планот. Активностите од акцискиот план треба да се 
вклучуваат како составен сегмент на сите проектни апликации кои нудат мож-
ност за поддршка на институционалниот развој на организацијата. Паралелно 
со реализацијата на проектите и програмите, организацијата треба да го следи 
и спроведувањето на планот и да презема соодветни корективни мерки доколку 
е потребно.

Чекор 8 – Повторна проценка на остварените резултати со подобрувањата

По истекот на временскиот период кој е определен за спроведување на пла-
нот, тимот кој ја спроведувал проценката на почетокот треба повторно да спро-
веде проценка на истиот начин со цел да направи повторно утврдување на со-
стојбите и да се воочат постигнатите подобрувања и промени или, пак, во некои 
ситуации и назадувања во развојот. Во повторната проценка пожелно е да се 
вклучат истите чинители како и на почетокот, што значи дека доколку биле вклу-
чени и надворешни страни и членство на почетокот на проценката, се очекува 
тие да се вклучат и во повторната проценка.

Од повторната проценка се изработува извештај со препораки и приоритети 
кои треба да се вклучат во следниот нов циклус на подобрувања.

Чекор 9 – Отпочнување нов циклус на подобрувања

По подготвениот и усвоен извештај од повторната проценка, тој се споделу-
ва со сите вклучени во повторната проценка. Потоа се изготвува акциски план 
за новиот циклус на подобрувања и тој се спроведува.
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Прилози

Прилог 1 – Алатка за воведување систем за управување со квалитет

Прилог 2 – Алатка за животен век на организацијата

Прилог 3 – Барање за исплата од каса

Прилог 4 – Барање за отсуство

Прилог 5 – Формат за наративен извештај од самопроценка

Прилог 6 – Формулар за патни трошоци

Прилог 7 – Матрица за утврдување развојни приоритети

Прилог 8 – План за градење капацитети

Прилог 9 – Прашалник за надворешни страни 

Прилог 10 – Формат за евиденција на работно време 

Прилог 11 – Терминологија

5.
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Предлог-области и категории на моделот

Центар за истражување и креирање политики, 
Елизабета Марковска Спасеноска – консултант за организациски развој 10/1/2017
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Основни карактеристики на Системот за 
квалитет во управувањето на граѓанските 
организации (СКУ)

• Овојсистемпретставувапредлог-моделзаквалитетноуправувањекојтреба-
даседоработиифинализирапрекуфокус-групииконсултации со група граѓански 
организации, грантисти во програмата Civica mobilitas. Групата организации во 
себе вклучува претставници кои доаѓаат од организации со различно искуство, 
кои покриваат разновидни тематски области на делување и имаат различен кон-
цепт на работа.

• Овој систем во себе ќе вклучи Водич за воведување на системот во граѓан-
ски организации и сет прирачни обрасци и алатки за квалитет во управувањето. 
Во дизајнот на овој предлог-модел се вградени меѓународните и регионалните 
искуства, податоците од спроведените интервјуа со 15 граѓански организации, 
податоци од проектите и процесот на самопроценка во рамките на програмата 
Цивика Мобилитас, искуствата на консултантот во спроведувањето на повеќе 
од 15 процеси на организациска проценка и самопроценка во рамки на меѓуна-
родни и домашнипрограмиипроекти,какоиставовитеимислењатанаГранткоор-
динаторитенапрограматаCivicaMobilitasврз основа наоднос на практиките на 
работа на грантистите во програмата.

• Овој модел е усогласен со Global standard for CSO accountability http://
www.csostandard.org/the-global-standard/

• Предложениот модел на СКУ вклучува 10 области кои во себе содржат 33 
стандарди за различни аспекти на работењето. Предложените области се:

1. Стратегиски менаџмент;

2. Управување со корисници, членство, поддржувачи и волонтери;

3. Проектно работење;

4. Застапување;

5. Испорака на услуги и грижа за корисниците;

6. Соработка, партнерства и вмрежување;

7. Управување и структура;

8. Управување со човечките ресурси;

9. Финансии и администрација;

10. Комуникации со јавност.

Паралелнонаовиекатегории,привоведувањетонастандардот,секојаорганиза-
цијапотребноедаподготвилистанавредностиипринципи на работењето и преку 
процесите и процедурите кои ги практикува во рамки на наведените 10 области 
да покаже како тие вредности и принципи се инкорпорирани и како се примену-
ваат. Во листата на вредности би можеле да се вклучат: родова  рамноправност, 
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вклученост на различни поединци, групи и заедници, споделено учество во одлу-
чувањето, транспарентност, меѓусебна доверба и почитување и сл.

• Моделот оптимално се спроведува со примена на методот на фасилити-
рана самопроценка, а самопроценката се врши според индикатори кои се 
воспоставени за секоја област, и тоа на скала со три нивоа:

 · Постои и се применува: Ова ниво подразбира дека барањата/критери-
умите/реперите кои се содржани во дефиницијата за тој индикатор/стан-
дард се исполнети во целост во организацијата и се во функција. На при-
мер: организацијата има изработено годишна програма на партиципати-
вен начин, која ги интегрира клучните аспекти на работењето, и тоа: цели-
те, резултатите и активностите, со планираниот буџет, човечките ресурси, 
планот за развој и планот за комуникации.

 · Делумно постои или е во развој; ретко или воопшто не се применува во 
пракса: Ова ниво подразбира дека за дел или за сите барања/критериу-
ми/репери кои се содржани во дефиницијата за тој индикатор/стандард 
е отпочнат процес на подготовка/изработка. Исто така, во ова ниво ќе се 
сместат и сите оние случаи во кои постојат наведените барања/критериу-
ми/репери, но или сите или дел од нив не се во функција или несоодветно 
се применуваат. На пример: организацијата има изработено годишна про-
грама на партиципативен начин која не ги интегрира во целост клучните 
аспекти на работењето, односно се базира врз целите, резултатите, актив-
ностите и планираниот буџет, но не ги инкорпорира останатите аспекти 
кои ги опфаќа стандардот.

 · Не постои: ова ниво подразбира дека барањата/критериумите/реперите 
кои се содржани во дефиницијата за тој индикатор/стандард воопшто не 
се исполнети. Дури и да има елементи кои упатуваат на некои од барањата, 
сепак се смета дека тие не постојат.

• Засекојиндикатор/стандардразвиенисепрашањаврзоснованакоитимотза-
самопроценкавоорганизацијатадискутираиизбираедноод понудените три 
нивоа. Исто така, за секоја донесена одлука на кое ниво се позиционира 
организацијата во некој индикатор/стандард се запишува кратко резиме 
на дискусијата и клучните аргументи во прилог на донесената одлука.

• Исто така, за секој индикатор/стандард понуден е сет обрасци и алатки за 
полесно управување со квалитет. Организацијата при изборот на нивото 
на кое се наоѓа, селектира кои обрасци од наведените ги користи, како и 
потребни обрасци кои сака да ги воведе.

• Се предлага воведување различни сетови на стандарди од основно/базич-
но ниво, па нагоре како скала на развојот на која ќе може да се позициони-
ра организацијата по спроведената самопроценка. Оваа скала на развојот 
е корисна бидејќи:

 · Утврдува минимум стандарди кои една организација треба да ги исполни 
за да може да се стадардизира на основно ниво;

 · Дава насока кон каде треба се движи организацијата во натамошниот 
развој

 · Доколку некои индикатори/стандарди не се релевантни за организација-
та (на пример ако организацијата не е ориентирана за испорака на услуги) 
тогаш во процесот на самопроценка може да се донесе одлука таа област 
да се изземе.

 · Во понатамошниот развој на системот може да се пристапи и кон надво-
решна верификација на системот во соработка со Институтот за стандар-
дизација. Како основа за понатамошен развој на СКУ може да се користи 
најновата верзија на стандардот ИСО9001:2015.



|      ВОДИЧ ВО СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ24 

Област 1 – Стратегиски менаџмент

Индикатор/стандард 1.1 Стратегиско планирање – Со овој стандард се 
утврдува постоењето и примената на утврден процес на стратегиско 

планирање, спроведување на стратегијата и следење на спроведувањето

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster A: What we want to achieve;

Lasting change: We will deliver long-term positive results.

Референтни документи

Мапа на дефиниран процес на стратегиско планирање, изработен актуелен 
или претходни стратешки планови, извештаи од реализација и/или ревизија на 
стратегијата на организацијата

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води точно утврден 

процес на стратегиско 
планирање кој е 

запишан, образложен 
или графички 

прикажан и кој во себе 
вклучува елементи 

на планирање и 
спроведување на 
стратегијата, како 
и известување за 

нејзината реализација.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процесна 

стратегиско 
планирање?

Дали нашиот 
процес е запишан 

или графички 
прикажан?

Дали сите 
вработени и 

носители на одлуки 
во организацијата 

се запознати со 
процесот?

Дали сите вработени 
во организацијата 
и носителите на 

одлуки учествуваат 
во него?

Дали доволно се 
вклучени нашите 

конституенти,  
членови или 

поддржувачи во 
стратегиското 
планирање?

Процесна мапа 
за стратегиско 

планирање, 
спроведување и 

известување

Пишана процедура 
за стратегиско 

планирање

Пример/модел на 
стратегија

Пример/модел 
на извештај од 

стратегија

Сет алатки кои 
се користат во 

процесот (PEST, 
SWOT, Матрица на 
приоритети и сл.)

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 1.2 Интегрирано годишно планирање – Со овој стандард 
се утврдува постоењето и примената на утврден процес на интегрирано 

годишно планирање, спроведување на годишната програма и следење на 
спроведувањето

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster A: What we want to achieve;

Lasting change: We will deliver long-term positive results.

Референтни документи

Мапа на дефиниран процес на годишно планирање, изработена актуелна или 
претходна годишна програма, извештаи од реализација и/или ревизија на 
годишната програма на организацијата

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата води 
точно утврден процес 

на интегрирано 
годишно планирање кој 
е запишан, образложен 

или графички 
прикажан и кој во себе 

вклучува елементи 
на планирање и 

спроведување на 
годишната програма, 
како и известување за 
нејзината реализација. 
Годишното планирање 

произлегува од 
стратегијата и ги 

вклучува елементите 
на финансиско 

планирање, човечки 
ресурси, односи 

со јавност и 
организациски развој

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процес 
на интегрирано 

годишно 
планирање?

Дали нашиот 
процес е запишан 

или графички 
прикажан?

Дали сите 
вработени и 

носители на одлуки 
во организацијата 

се запознати 
со процесот и 

учествуваат во него?

Дали доволно се 
вклучени нашите 

конституенти, 
членови или 
поддржувачи 
во годишното 
планирање?

Процесна мапа 
за интегрирано 

годишно планирање, 
спроведување и 

известување

Пишана процедура 
за интегрирано 

годишно планирање

Пример/модел на 
годишна програма

Пример/модел на 
годишен извештај

Сет алатки кои 
се користат во 

процесот (SWOT, 
Матрица на 

приоритети и сл.)

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 1.3 Финансиска одржливост – Со овој стандард се 
утврдува капацитетот на организацијата да обезбедува фондови за работа 
и развој во континуитет и постоењето на планови и насоки за пристап до 

клучни извори на финансирање

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good.

Референтни документи

Ажурирана стратегија за прибирање финансиски средства, план за прибирање фи-
нансиски средства, единствен организациски буџет на приходи и расходи постоеч-
ки дата бази за потенцијални донатори, описи на работни места на персоналот

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
располага со 
персонал или 

соработници кои 
имаат капацитет 
да обезбедуваат 
фондови преку 

пристап до 
различни извори 
на финансирање. 
Своите фондови 
организацијата 

ги планира и 
обезбедува најмалку 

една година 
нанапред врз 

основа на единствен 
буџет на приходи и 
расходи. Во пракса 

организацијата 
се финансира од 
различни извори 

притоа применувајќи 
пристап на 
долгорочна 
соработка и 

партнерства со 
донаторите.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Какви се 
капацитетите на 

нашите вработени 
за пристап до 

различни извори на 
финансирање?

Кои наши 
соработници ни 

помагаат во процесот 
на прибирање 
финансиски 

средства?

Како одржуваме 
долгорочни 
и стратешки 

партнерства со 
донаторите?

Кои се нашите 
приоритетни извори 

на финансии 
за тековната и 

следната година?

Колкав дел од 
нашиот предвиден 
буџет на годишно 

ниво е обезбеден за 
тековната година?

Колкав % на 
покриеност на буџетот 
може да очекуваме за 

наредната година?

Обрасци за план 
за обезбедување 

финансиски 
средства

Пример/модел 
на стратегија 
за прибирање 
финансиски 

средства

Образец за 
подготовка на 

единствен годишен 
буџетна приходи и 

расходи

Софтверски алатки 
за следење на 
финансиите

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 1.4 Проценка на ефекти од работата - Со овој стандард 
се утврдува постоењето и примената на единствен процес за проценка 
на ефектот од работењето на ниво на цела организација кој е основа за 

усогласување на плановите за следење и евалуација на посебните програми 
и проекти

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

Advocating for fundamental change: We will address root causes by advocating 
for fundamental change.

Референтни документи

План за мониторинг и евалуација на стратегијата на организацијата, листа на 
индикатори за следење на остварувањето на стратегијата, приказ на усогласе-
ност на поединечните програмски и проектни планови со единствената листа 
на индикатори на стратешко ниво

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води точно утврден 
процес за проценка 

на ефектот кој се 
базира на точно 
утврдување на 

стратешките цели, 
клучните резултати 
на организациско 
ниво, планирани 

активности и 
дефинирани 

индикатори за 
проценка на 

ефектот. Добиените 
резултати од 
проценката 

на ефектот се 
употребуваат 
во процесите 

на планирање и 
известување.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа нашиот 
процес за проценка 

на ефектот?

Дали процесот 
за проценка на 

ефектот е запишан 
или графички 

прикажан?

Дали сите 
вработени и 

носители на одлуки 
во организацијата 

се запознати 
со процесот и 

учествуваат во него?

Како ги 
употребуваме 

наодите од 
процесот на 
проценка на 

ефектот?

Процесна мапа 
за проценка на 

ефектот

Пишана процедура 
за проценка на 

ефектот

Образец за 
единствен план за 

следење и оценка на 
организациско ниво

Образец за листа 
на индикатори 
за следење на 

остварувањето на 
стратегијата

Софтверски 
алатки за примена 

на процесот на 
проценка на 

ефектот

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 2 – Односи со крајните корисници, членството, поддржувачите и волонтерите

Индикатор/стандард 2.1 Идентификување на потребите на крајните 
корисници, членството и поддржувачите - Со овој стандард се утврдува 

постоењето и примената на единствен процес за утврдување на потребите 
на крајните корисници, членството и поддржувачите, нивно интегрирање во 

процесите на планирање и следење на степенот на адресирање на тие потреби

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

People-driven work: We will ensure that the people we work with have a key role 
in driving our work.

Референтни документи

План за работа со членството, извештаи од анкети со крајни корисници, запис-
ници од одржаните фокус-групи за утврдување на потреби

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води точно 

утврден процес за 
идентификување 

на потребите 
на членството, 

крајните корисници 
и поддржувачите. 

Процесот се базира 
на утврдени алатки 

и пристапи за 
идентификување 

потреби, а 
излезните резултати 

соодветно се 
вградени во 

планирањето.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процес за 
идентификување 
на потребите на 

членството, крајните 
корисници и 

поддржувачите?

Кои алатки ги 
користиме за 

идентификување на 
потреби?

Дали процесот за 
идентификување 

на потребите 
на членството, 

крајните корисници 
и поддржувачите 

е запишан или 
графички прикажан?

Дали сите вработени 
и носители на одлуки 

во организацијата 
се запознати 

со процесот и 
учествуваат во него?

Дали нашите планови 
се базирани на 

наодите од процесот 
за идентификување 

потреби на членство, 
крајни корисници и 

поддржувачи?

Процесна мапа за 
идентификување 
на потребите на 

членството, крајните 
корисници и 

поддржувачите

Пишана процедура 
за идентификување 

на потребите на 
членството, крајните 

корисници и 
поддржувачи

Сет алатки за 
идентификување на 
потребите (насоки за 
водење состаноци, 

фокус-групи, 
прашалници)

Образец за 
записници

Софтверски алатки 
за обработка 
и анализа на 

податоците од анкети 
и истражувања на 

потребите

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 3 – Проектен менаџмент

Индикатор/стандард 3.1 Проектно планирање - Со овој стандард се утврдува 
постоењето и примената на единствен процес за планирање и подготовка на 

проектни предлози

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster A: What we want to achieve;

Lasting change: We will deliver long-term positive results..

Референтни документи

Мапа на процесот на проектно планирање и изготвена процедура, подготвени 
проектни предлози согласно процесот

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води точно 

утврден процес 
за планирање 
и подготовка 
на проектни 

предлози. Овој 
процес се базира 

на вклучување 
на утврдените 

потреби во идните 
проекти, учество 
на засегнатите 

страни и примена 
на дефиниран 
сет алатки за 
планирање.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процес 
за планирање и 
подготовка на 

проектни предлози? 
Кои алатки ги 
користиме?

Дали процесот 
за планирање 
и подготовка 
на проектни 

предлози е запишан 
или графички 

прикажан?

Дали сите 
вработени и 

носители на одлуки 
во организацијата 

се запознати 
со процесот и 

учествуваат во него?

Дали проектите кои 
се изработуваат 
се рефлексија 
на наодите од 
процесот за 

идентификување 
на потребите на 

членството, крајните 
корисници и 

поддржувачите?

Процесна мапа 
за планирање и 
подготовка на 

проектни предлози

Пишана процедура 
за планирање и 
подготовка на 

проектни предлози

Сет алатки за 
развој на проектни 
предлози (дрво на 

проблеми, дрво 
на цели, алатки 
за анализа на 

засегнатите страни)

Образец за развој на 
проектни предлози

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 3.2 Капацитет за спроведување проекти - Со 
овој стандард се утврдува постоењето на соодветен капацитет во 

организацијата за реализација на проекти согласно воспоставени интерни 
правила и процедури и во согласност со општите барањана проектниот 

менаџмент

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster A: What we want to achieve;

Lasting change: We will deliver long-term positive results.

Референтни документи

Интерни процеси и процедури за спроведување различни фази на проектниот 
циклус, воспоставени критериуми за проектни менаџери

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
располага со 
персонал кој 

има вештини и 
практично искуство 

во проектен 
менаџмент. 

Во рамките на 
организацијата 
воспоставена е 

интерна процедура 
за проектен 
менаџмент и 

персоналот кој 
работи на проектите 

е запознат со 
процедурата, ја 

следи и применува 
во работата.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Какви вештини 
имаат нашите 

вработени 
за проектен 
менаџмент?

Со какво 
практично искуство 
располагаат нашите 
проектни менаџери?

Како изгледа 
нашата процедура 

за проектен 
менаџмент?

Дали сите 
вработени и 

носители на одлуки 
во организацијата 

се запознати со 
процедурата 
и учествуваат 
во нејзиното 

спроведување?

Со какви 
предизвици се 
соочуваме при 

менаџирањето на 
проекти и како ги 

решаваме?

Сет критериуми за 
потребните вештини 

на проектните 
менаџери

Пишана процедура 
за спроведување 

проекти

Сет алатки во 
рамките на 

процедурата 
(листи на учесници, 

обрасци за 
записници, обрасци 
за комуникација со 
различни засегнати 

страни)

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 3.3 Пишување ефективни проектни апликации - 
Со овој стандард се утврдува постоењето на соодветен капацитет во 
организацијата за пишување проектни апликации кои резултираат со 

позитивна одлука за одобрување од донаторите

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster A: What we want to achieve;

Lasting change: We will deliver long-term positive results.

Референтни документи

Изготвени интерни насоки со совети и препораки за пишување проектни 
апликации, интерни процедури за спроведување различни фази на проектниот 
циклус

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки
Организацијата 

располага 
најмалку со две 
лица кои имаат 

практично искуство 
и докажано 
портфолио 

за подготовка 
на проектни 

апликации. Во 
организацијата 

во рамките 
на интерните 
процедури за 
проектниот 
циклус има 

вклучено чекори 
за споделување 
информации и 
соработка со 

лицата одговорни 
за пишување 

проектни 
апликации, кои се 

применуваат во 
пракса. Најмалку 

половина од 
испратените 

проектни 
апликации во 
текот на една 

година се успешни 
и одобрени од 

донаторите.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Кој во нашата 
организација ги 

пишува проектните 
апликации?

Со какво 
практично искуство 
располагаат лицата 
кои се задолжени за 
пишување проектни 

апликации?

Како персоналот 
соработува 

со лицата кои 
пишуваат проектни 
апликации и колку 

е тоа продуктивно и 
ефективно?

Колкав е соодносот 
на испратени 

наспроти одобрени 
апликации?

Интерни насоки 
за пишување 

проекти со совети и 
препораки;

Пишана процедура 
за спроведување 

проекти

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 4 –Застапување

Индикатор/стандард 4.1 Капацитет за застапување - Со овој стандард се 
утврдува постоењето на интерен процес за идентификување приоритети за 
застапување, како и соодветен капацитет во организацијата за реализација 

на застапувањето

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

Advocating for fundamental change: We will address root causes by advocating 
for fundamental change..

Референтни документи

Мапа на процесот и процедурата за застапување на идентификувани приори-
тети, анализа на постоечките вештини кај персоналот за застапување

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки
Организацијата 

води точно 
утврден процес 

за застапување на 
идентификувани 

приоритети.
Процесот се 

базира на утврдени 
пристапи и алатки 
за застапување кои 
се применуваат во 

пракса.
Персоналот има 

практично искуство 
во застапување, а 

најмалку половина 
од вработените 
располагаат со 

достаточни вештини 
за застапување 

согласно интерните 
критериуми 

за вештини за 
застапување. (пр.

Познавање закони, 
институции и 

надлежности на 
институциите од 

областа на работата 
на организацијата, 

работа и 
застапување 

преку социјални 
медиуми, вештини 

за јавно говорење и 
застапување и сл.)

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како спроведуваме 
застапување на важни 
прашања од интерес 

на нашата целна 
група, членството и 

корисниците?

Каков е нашиот 
пристап до 

институциите кои 
се надлежни за 
прашањата на 

застапувањето?

Колку ги познаваме 
вклучените 

страни и нивните 
надлежности во 

однос на прашањата 
кои ги застапуваме?

Со какво практично 
искуство располага 
нашиот персонал 

во поглед на 
застапувањето?

Дали сите вработени 
и носители на одлуки 

во организацијата 
се запознати 

со процесот и 
процедурата 

за застапување 
и соодветно 
учествуваат 
во нејзино 

спроведување?

Мапа на процесот за 
застапување

Пишана процедура 
за застапување

Интерни критериуми 
за потребни 
вештини за 

застапување

Сет алатки кои 
се користат при 

планирање и 
спроведување 

процеси на 
застапување 

(планови, алатки за 
анализа на вклучени 

страни, алатки за 
избор на стратегии 

и сл.)

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 4.2 Имиџ на водечка организација за застапување 
во областа на работа - Со овој стандард се утврдува експертизата и 

капацитетот на организацијата за континуирано застапување во областа 
на работа

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

Advocating for fundamental change: We will address root causes by advocating 
for fundamental change.

Референтни документи

Стратегија за застапување, изготвени експертски документи за застапување, 
архива на успешни процеси за застапување, портфолија на професионалци во 
областа на застапувањето

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
е програмски 

ориентирана во 
застапувањето.

Своите активности за 
застапување ги води 

во континуитет, а 
другите организации 

од секторот ја 
препознаваат 

организацијата како 
агент за застапување 

во својата област.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како одржуваме 
континуитет во 
процесите на 
застапување?

Кои се нашите 
продукти од 

застапувањето 
и како се 

користат од 
страна на јавните 

институции и 
другите граѓански 

организации?

Како нè опишуваат 
другите граѓански 

организации?

Кој нè препознава 
како водечка 

организација за 
застапувањево 
нашата област 

наработа?

Обрасци за 
изготвување 

документи со 
ставови и позиции

Збирка искуства од 
успешни процеси на 

застапување

Обрасци на 
стратегии и планови 

за застапување

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 5 – Испорака на услуги и грижа за корисниците

Индикатор/стандард 5.1 Капацитет за испорака на услуги - Со овој стандард 
се утврдува постоењето на потребен капацитет на персоналот за 

дефинирање на услугите, испорака и промоција и соодветни просторни и 
технички капацитети во поддршка на испораката на услуги

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

People-driven work: We will ensure that the people we work with have a key role 
in driving our work.

Референтни документи

Каталог на услуги, листи на услуги кои се испорачуваат, развиени планови и 
стратегии за испорака на услуги

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
располага со 

развиен капацитет 
на персоналот 

за дефинирање, 
испорака и 

промоција на 
услуги. Исто така, 

организацијата 
има соодветни 

просторни и 
технички капацитети 

за квалитетна 
испорака на услуги. 
Постојано се работи 
на усовршување на 
персоналот и развој 
на соодветни услуги 
согласно потребите 

на корисниците.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како ги дефинираме 
нашите услуги?

Што сè опфаќаат 
нашите услуги?

Каква експертиза 
имаат нашите 
вработени за 
испорака на 

услугите?

Како ги 
промовираме 

нашите услуги?

Какви се нашите 
просторни и 

технички капацитети 
за испорака на 

квалитетни услуги?

Кои се предизвиците 
со кои се 

соочуваме?

Каталози, програми 
и листи за 

дефинирани услуги 
и пакети услуги

Придружни обрасци 
и формулари 

за поддршкана 
испораката на 

услуги

Сет критериуми 
за опис на 

потребните вештини 
и експертиза на 
вработените за 

испорака на услуги

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 5.2 Квалитет при испорака на услуги - Со овој стандард 
се утврдува постоењето на интерни утврдени стандарди и правила при 

испорака на специфичните услуги кои ги нуди организацијата

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

People-driven work: We will ensure that the people we work with have a key role 
in driving our work.

Референтни документи

Изготвени протоколи, правила, процедури за испорака на различните видови 
услуги кои се нудат од организацијата, Анкети за степенот на задоволство на 
корисниците од услугите

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
располага со 
ажурирани 

протоколи и 
процедури за 
испорака на 

своите услуги. 
Таа е сервисно 
ориентирана во 
својата работа и 

постојано применува 
усовршени 

процедури со цел 
стандарден квалитет 

на испорачаните 
услуги.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Кои интерни 
протоколи и 

процедури ги 
применуваме за 
да обезбедиме 

квалитетни услуги 
во континуитет за 

нашите корисници?

Какво е мислењето 
на крајните 

корисници за 
услугите кои ние ги 

испорачуваме за 
нив?

Како ги вградуваме 
препораките на 

нашите корисници 
во испораката на 

уште поквалитетни 
услуги?

Придружни обрасци 
и формулари за 

стандардизација на 
испорачаните услуги

Анкетни 
прашалници 
за мерење на 

задоволството на 
крајните корисници

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 5.3 Имиџ на водечка организација за испорака на 
услуги во областа на работата - Со овој стандард се утврдува експертизата 
и капацитетот на организацијата за континуирана испорака на услугите и 

постојано усовршување на услужната дејност

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

People-driven work: We will ensure that the people we work with have a key role 
in driving our work.

Референтни документи

Склучени договори за партнерство со јавни институции за испорака на услуги-
те, портфолија на професионалци ангажирани за испорака на услугите, плано-
ви за финансиска одржливост

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Испораката 
на услугите 
е стратешка 
дејност на 

организацијата.
Организацијата 

ги планира и 
реализира своите 
услужни дејности 
во континуитет, 

а другите 
организации 
од секторот и 

институциите ја 
препознаваат 

организацијата 
како водечка во 
испораката на 

услугите во својата 
област на работа.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како одржуваме 
континуитет и 

долгорочност во 
нашата ориентација 

за испорака на 
услугите?

Како нè опишуваат 
другите граѓански 

организации?

Кој нè препознава 
како водечка 

организација за 
испорака на услуги 

во областа на 
работата?

Кои се нашите 
стратешки партнери 

во испораката на 
услугите?

Дали нашите 
стратешки партнери 
се информирани и 
за тековните и за 
идни активности?

Како е обезбедена 
финансиската 
одржливост за 

испорака на 
услугите?

Обрасци за 
континуирано 

следење на 
реализацијата и 
остварување на 

зацртаните таргети 
при испораката на 

услугите

Аналитички алатки 
за утврдување 

на ефикасност и 
ефективност при 

испораката на 
услугите (матрици за 
анализа и проекција 

и сл.)

Обрасци на 
стратегии и планови 

за испорака на 
услуги

Финансиски 
планови и обрасци 

за буџети на 
приходи и расходи

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 6 – Соработка, партнерство и вмрежување

Индикатор/стандард 6.1 Соработка, вмрежување и градење коалиции со 
други организации и институции - Со овој стандард се утврдува постоењето 

процес за склучување ефективни стратешки партнерства и коалиции со 
јасно дефинирани крајни цели

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

Strong partnerships: We will work in fair and respectful partnerships to achieve 
shared goals.

Референтни документи

Процес и процедура за воспоставување партнерства и коалиции, договори за 
партнерство, меморандуми за соработка

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води утврден 

процес за 
воспоставување 
партнерства и 

коалиции со други 
организации 
и институции. 
Процесот ги 
дефинира 

интерните чекори за 
донесување одлука 

за партнерство, 
коалиција или 
вмрежување 
и улогата на 

организацијата во 
постигнувањето на 
крајните цели на 
здружувањето.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како донесуваме 
одлука за стапување 

во партнерство, 
коалиција или 

мрежа?

Дали имаме пишана 
процедура или 

графички приказ 
на процесот 

на склучување 
партнерства?

Кои се ефектите 
од досегашните 

партнерства, 
коалиции и мрежи 

во кои учествуваме?

Мапа на процесот 
застапување во 

партнерства, 
коалиции и мрежи

Пишана процедура 
за стапување 

во партнерства, 
коалиции и мрежи

Образец за договор 
за партнерство

Образец за 
меморандум за 

соработка

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 7 – Управување и структура

Индикатор/стандард 7.1 Воспоставување Управен одбор - Со овој стандард се 
утврдува постоењето процес за номинирање, селекција и избор на членови на 

Управниот одбор на организацијата

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Responsible leadership: We will ensure our management and governing body are 
accountable

Референтни документи

Статут, процес и процедура за номинација, селекција и избор на Управен од-
бор, Критериуми за членови на Управниот одбор

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води утврден процес 

за номинација, 
селекција и избор 

на членови на 
Управниот одбор. 

Овој процес 
се базира на 

принципите на 
партиципативност 
и инклузивност и 
е во согласност 
со законските 

барања, Статутот 
на организацијата и 
општо прифатените 

практики за 
управување 
во граѓански 
организации.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашата постапка 

за номинација 
на членови на 

Управниотодбор?

Кои се критериумите 
за членови на 

Управниот одбор?

Како се врши 
селекција и избор 
на номинираните 

кандидати?

Дали имаме пишана 
процедура или 

графички приказ 
на процесот 

за номинација, 
селекција и избор 
на членовите на 

Управниот одбор?

Колку вработените 
и нашите 

конституенти 
се запознати 
со процесот 

на номинација, 
селекција и избор 
на членовите на 

Управниот одбор?

Мапа на процес 
за номинација, 

селекција и избор 
на членовите на 

Управниот одбор

Пишана процедура, 
номинација, 

селекција и избор 
на членовите на 

Управниот одбор

Образец за 
мотивациско писмо

Образец за изјави за 
одговорно вршење 

на функцијата

Образец за профил 
на членови на 
Управен одбор

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво
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Индикатор/стандард 7.2 Функционалност и ефективност на Управниот 
одбор - Со овој стандард се утврдува постоењето процес на континуирана 
функционалност и следење на ефектот од работата на Управниот одбор

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:
Cluster C: What we do internally;
Responsible leadership: We will ensure our management and governing body are 
accountable
Референтни документи
Деловник за работа на Управниот одбор, програма за работа на Управниот од-
бор, извештаи од работата на Управниот одбор, извештаи од Надзорен одбор

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
има воспоставен 

процес за 
континуирана 

функционалност на 
Управниот одбор 

кој се заснова 
за утврдување 
на минимален 

број состаноци, 
распределба 
на обврските 
и следење на 
ефектот од 

реализираните 
обврски на 

членовите на 
Одборот.

Овој процес во 
себе вклучува 
и периодични 

ревизии на 
реализацијата 
на програмата 
за работа на 
Одборот и 

ефектите од неа.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како работи нашиот 
Управен одбор?

Кој е придонесот на 
нашиот Управен одбор 

кон остварување на 
мисијата и целите на 

организацијата?

Како изгледа 
процесот и 

процедурата за 
обезбедување 
континуитет во 

функционирањето на 
Управниот одбор?

Дали имаме пишана 
процедура или 

графички приказ 
на процесот за 

функционалност 
и ефективност на 
Управниот одбор?

Колку вработените и 
нашите конституенти 

се запознати 
со процесот за 

функционалност 
и ефективност на 
Управниот одбор?

Што презема 
организацијата во 

случај на недоволна 
функционалност 
и ефективност на 
Управниот одбор?

На кој начин е 
вклучено членството и 
вработените во оценка 

на ефективноста и 
функционалноста 

наУО?

Мапа на процесот 
за континуирана 
функционалност 
и ефективност на 
Управниот одбор

Пишана процедура 
за континуирана 
функционалност 
и ефективност на 
Управниот одбор

Образец за 
записници од 
состанокот на 

Одборот

Образец за извештај 
од работата на 

Одборот

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 7.3 Регулирање на права, одговорности и внатрешна 
комуникација - Со овој стандард се утврдува постоењето пишан опис на 
одговорностите за управното ниво, деловници и процедури за работа на 
управната структура, како и дефиниран процес на комуникација помеѓу 

органите во управната структура и кон извршната структура

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Responsible leadership: We will ensure our management and governing body are 
accountable

Референтни документи

Деловник за работа на Собранието, Деловник за работа на Управниот одбор, 
Деловник за работа на Надзорниот одбор, Опис на правата и одговорностите 
за управните органи, Процес и процедура за комуникација помеѓу управните 
органи и кон извршната структура

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
има изготвени 

Деловници за работа 
на управните органи 
кои произлегуваат 

од Статутот и 
се прилагодени 

на културата 
и практиките 
на работа на 

организацијата. 
Секој управен 

орган има јасен 
опис на правата и 
одговорностите. 

Членовите на 
управните органи 
и персоналот на 
организацијата 

се запознати и го 
следат процесот 

на внатрешна 
комуникација 

помеѓу управните и 
извршните нивоа.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Кои се правилата 
за работана нашите 

управни органи?

Дали правилата на 
работа се соодветни 

на културата на 
организацијата, 

потребите и времето 
како на персоналот 
така и членовите на 
управните органи?

Кои се правата и 
одговорностите на 

нашите управни 
органи?

Дали тие права и 
одговорности се 

запишани,познати 
и јасни за сите во 
организацијата?

Како комуницираат 
управните органи 

помеѓу себе?

Како комуницираат 
управните органи 

со извршното ниво, 
а како извршното 
ниво помеѓу себе?

Пример-деловници 
за работа на 

управните органи

Мапа на процесот 
за интерни 

комуникации и 
проследување 

општи информации

Пишана процедура 
за интерни 

комуникации и 
проследување 

општи информации

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 7.4 Партиципативно донесување одлуки - Со овој 
стандард се утврдува постоењето процес за учество на сите организациски 

нивоа во донесувањето одлуки

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

Responsive decision-making: We will ensure our decisions are responsive to 
feedback from the people affected by our work, partners, volunteers and staff.

Референтни документи

Информации од спроведените консултации, анкети за прибирање мислење од 
засегнати страни, записници од состаноци за донесување одлуки или од кон-
султации

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата води 
утврден процес на 
донесување одлуки 
со учество на сите 
од организацијата. 

Процесот превидува 
вклученост на 

извршните нивоа 
од организацијата 
во одлучувањето, 

вклученост на 
поддржувачите, 

членството и 
волонтерите во 
формирањето 

и донесувањето 
одлуки.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како се носат 
различните видови 
одлуки во нашата 

организација?

Како одлучуваат 
нашите управни 

органи?

Како се носат 
одлуки на извршно 

ниво?

Како ги вклучуваме 
нашите членови 
во формирањето 
и донесувањето 

одлуки?

Како ги 
вклучуваме нашите 

поддржувачи и 
волонтерите во 
формирањето 

и донесувањето 
одлуки?

Колку нашите 
членови, 

поддржувачите 
и волонтерите 
се запознати 

со процесот на 
донесување одлуки 
и колку учествуваат 

во него?

Мапа на процесот за 
донесување одлуки 
со учество на сите 
од организацијата

Пишана процедура 
за донесување 

одлуки соучество 
на сите од 

организацијата

Листи на присуство

Образец за 
записници од 
организирани 

средби

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 8 – Човечки ресурси

Индикатор/стандард 8.1 Регрутација, селекција и вработување персонал - Со 
овој стандард се утврдува постоењето процес за регрутирање, селекција и 

вработување лица на различни работни позиции

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Empowered and effective staff and volunteers: We will invest in staff and 
volunteers to develop their full potential and achieve our goals.

Референтни документи

Правилник за човечки ресурси и процедура за вработување, Етички кодекс, до-
сиеја од спроведени процеси за вработување

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води утврден процес 

за регрутирање, 
селекција и изборна 
вработени. Процесот 

вклучува чекори 
на транспарентно 

вработување преку 
јасно дефинирани 

критериуми и 
отворен повик за 

вработување.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процес 
за вработување 
нови членови на 

персоналот?

Дали тој процес е 
графички прикажан 

или запишан?

Колку останатите 
во организацијата 

се запознати 
со процесот на 
вработување и 

учествуваат во него?

Мапа на процесот 
за регрутирање, 

селекција и избор на 
вработени

Пишана процедура 
за регрутирање, 

селекција и избор на 
вработени

Образец за листа 
за оценување 

кандидати

Записник од 
работна група/

комисија за избор на 
вработени

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 8.2 Систематизација на работни места и опис на обвр-
ски на работните позиции - Со овој стандард се утврдува постоењето пишана 
структура на основните работни места и пишаните обврски на тие работ-

ни места

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Empowered and effective staff and volunteers: We will invest in staff and 
volunteers to develop their full potential and achieve our goals.

Референтни документи

Систематизација на основите работни места, Описи на работните места, склу-
чени договори за вработување на одредени работни позиции

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
располага со 

ажурирана 
систематизација на 
основните работни 
места за покривање 

на клучните 
организациски 

функции.
Оваа 

систематизација е 
пополнета и ставена 

во пракса. Секоја 
работна позиција 

има утврден опис на 
работни обврски кои 

произлегуваат од 
работните процеси 

дефинирани 
во рамките на 

организацијата.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа нашата 
систематизација на 

работни места?

Дали се покриени 
клучните 

организациски 
функции преку таа 
систематизација?

Како ги формираме 
описите на 

работните места?

Дали нашите 
работни процеси 
се опфатени во 

рамките на описите 
на работните места?

Колку останатите 
во организацијата 

се запознати со 
систематизацијата 
на работни места 

и описот на 
обврските?

Пример за 
систематизацијана 
основните работни 

места

Образец за опис на 
работните обврски

Графички приказ на 
систематизацијата 
на работните места

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 8.3 Мерење на работните резултати на вработените 
- Со овој стандард се утврдува постоењето утврден процес за мерење на 

работните резултати на вработените

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Empowered and effective staff and volunteers: We will invest in staff and 
volunteers to develop their full potential and achieve our goals.

Референтни документи

Записници од спроведените интервјуа за мерење на работни резултати, Плано-
ви за развој на вработените

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води утврден процес 

за мерење на 
работните резултати 

на вработените. 
Процесот се 

базира на утврдени 
пристапи и алатки 

за проценка на 
работните резултати 

и последователни 
чекори за 

подобрување на 
работата.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа нашиот 
процес за мерење 

на работните 
резултати?

Кои алатки се 
користат во 
процесот?

Дали процесот 
е графички 
прикажан?

Дали имаме пишана 
процедура?

Како постапуваме 
со наодите од 

процесот на мерење 
на работните 

резултати?

Колку вработените 
и останатите во 
организацијата 

се запознати 
со процесот на 

мерење на работни 
резултати?

Организацијата 
води утврден процес 

за континуирано 
градење на 
стручните 

капацитети на 
вработените. 

Процесот се базира 
на утврдените 

потреби за градење 
капацитет и мерење 

на ефектот од 
стручната надградба 

на капацитетите.

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 8.4 Градење стручни капацитети на вработените - Со овој 
стандард се утврдува постоењето утврден процес за континуирано градење 

стручни капацитети на вработените и мерење на напредокот

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Empowered and effective staff and volunteers: We will invest in staff and 
volunteers to develop their full potential and achieve our goals.

Референтни документи

План за градење капацитети на вработените, споредбени анализи на знаења и 
вештини на вработените, извештај од проценката на потреби

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води утврден процес 

за континуирано 
градење на стручните 

капацитети на 
вработените. 

Процесот се базира на 
утврдените потреби за 
градење капацитет и 

мерење на ефектот од 
стручната надградба на 

капацитетите.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процес 

за континуирано 
градење на стручни 

капацитети?

Дали процесот 
е графички 
прикажан?

Дали имаме пишана 
процедура?

Како ги утврдуваме 
потребите за 

градење стручни 
капацитети?

Како постапуваме 
со наодите од 
мерењето на 
ефектот од 

стручната надградба 
на капацитетите?

Колку вработените 
и останатите во 
организацијата 

се запознати 
со процесот на 

градење стручни 
капацитети?

Мапа на процесот 
за континуирано 

градење на стручни 
капацитети

Пишана процедура 
за континуирано 

градење на стручни 
капацитети

Образец за план за 
градење стручни 

капацитети

Прашалник за 
утврдување потреби

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 8.5 Работа со волонтери - Со овој стандард се утврдува 
постоењето утврден процес за регрутирање и ангажирање волонтери 

соодветно на потребите во организацијата

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:
Cluster C: What we do internally;
Empowered and effective staff and volunteers: We will invest in staff and 
volunteers to develop their full potential and achieve our goals.
Референтни документи
План за ангажирање волонтери, Опис на обврските за различни волонтерски позиции,

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води утврден процес 

за регрутирање 
и ангажирање 

волонтери. Процесот 
се базира на 

утврдени потреби 
од волонтери 
и однапред 

дефинирани 
волонтерски 

позиции со описи на 
обврските.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процес 
на регрутирање 
и ангажирање 

волонтери? Колку 
вработените и 
останатите во 

организацијата 
се запознати 
со процесот 

на регрутација 
и ангажирање 

волонтери?

Дали процесот 
е графички 

прикажан?Дали 
имаме пишана 

процедура?

Како ги утврдуваме 
потребите од 
волонтери?

Како ги дефинираме 
волонтерските 

позиции и обврските 
на волонтерите?

Дали во 
организацијата има 

лице задолжено 
за работа и 

координација со 
волонтери?

Каква ни е 
административната 

процедура за 
бележење и потврда 

на волонтерскиот 
ангажман?

Како го вреднуваме 
волонтерскиот 

ангажман и како го 
промовираме пред 

заедницата?

Мапа на процесот 
за регрутирање 
и ангажирање 

волонтери

Пишана процедура 
за регрутирање 
и ангажирање 

волонтери

Образец за 
апликација за 

волонтер

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Област 9 – Финансии и администрација

Индикатор/стандард 9.1 Политика на финансиско и административно 
работење - Со овој стандард се утврдува постоењето на пишани правила за 

клучните финансиски и административни прашања во организацијата

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good..

Референтни документи

Правилник за финансиско и административно работење

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
располага со пишана 
политика и правила 

за финансиско и 
административно 

работење во кои се 
опфатени клучните 

организациски 
прашања. Овие 

правила се 
базирани на 

законските одредби 
за граѓански 

организации за 
финансиско и 

административно 
работење и на 
добри пракси 
за управување 
со финансии и 

администрација.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќаат 
нашите правила 
за финансиско и 
административно 

работење?

Дали нашите 
правила се 
запишани?

Кој е запознат со 
овие правила и 

колку се споделени?

Дали настапуваме 
со овие правила 

во преговорите со 
донаторите?

Преглед на клучни 
финансиски и 

административни 
прашања

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 9.2 Архивско работење - Со овој стандард се утврдува 
постоењето на утврден процес за архивирање, чување и постапување 

со документите во организацијата како со печатената така и со 
електронската архива

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good..

Референтни документи

Закон и правилници за архивско работење на граѓански организации, интерни 
регистри и книги за архивирање

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата води 
утврден процес за 

архивирање, чување 
и постапување 

со документите. 
Процесот се базира 

на законските 
одредби за архивско 
работење и содржи 

јасни чекори за 
усогласено водење 
на електронска и 
печатена архива.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како изгледа 
нашиот процес за 

архивирање, чување 
и постапување со 

организациски 
документи?

Што опфаќа 
пишаната 

процедура за 
архивирање, чување 

и постапување со 
организациски 

документи?

Како изгледа 
електронската 

архива?

Кој е запознат со 
овие правила и 

колку се споделени?

Дали нашите 
вработени знаат 

да ја користат 
електронската и 

печатената архива?

Мапа на процесот за 
архивирање, чување 

и постапување со 
организациски 

документи

Пишана процедура 
за архивирање, 

чување и 
постапување со 
организациски 

документи

План за архивски 
знаци

Софтвер за 
архивирање

Шема на 
електронски 

фолдери

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 9.3 Техничко, просторно и ИТ уредување - Со овој 
стандард се утврдува посотоењето на неопходни технички, просторни и ИТ 

услови за функционалност на организацијата

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good..

Референтни документи

Попис на опремата, Договори за закуп или доделување простор

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
располага со 
неопходните 
простории за 

реализација на 
работењето.
Просторот е 
опремен со 

неопходна техничка 
и ИТ опрема и 

услови за непречено 
функционирање 

на организацијата. 
Организацијата 

навремено 
ја планира 

финансиската 
одржливост 

на просторно 
– техничките 

капацитети, нивна 
соодветна замена и 

усовршување.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Колку е 
функционален 

просторот во кој 
работиме?

Дали просторот 
и опремата 

одговараат на 
минималните 
потреби на 

организацијата?

Како се грижиме за 
навремена замена 

на истрошената 
опрема?

Кои опции сме ги 
разгледувале со 

цел да обезбедиме 
финансиска 

одржливост за 
просторот и 
опремата?

Кои правила се 
применуваат со 
цел домаќинско 

постапување 
со просторот и 

опремата?

Дали вработените 
и останатите во 

организацијата се 
запознати со овие 

правила?

Упатство за 
користење на 

опремата

План за 
амортизација на 

опремата

План за финансиска 
одржливост на 

просторот и 
опремата

Инвентарна листа

План за одржување 
на опремата

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:



|      ВОДИЧ ВО СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ50 

Индикатор/стандард 9.4 Политики и процедури за патување - Со овој 
стандард се утврдува посотоењето на пишани процедури за надоместок на 
на патни трошоци како и процес за враќање на средствата од направените 

патни трошоци

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good..

Референтни документи

Правилник за финансии и администрација, Пишана процедура за патување

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата има 
пишана процедура 

за утврдување 
на износот на 
средствата за 
патување која 
се применува 
секојдневно. 

Пресметката се 
заснова врз сет 

дефинирани 
критериуми за 
утврдување на 

висината на 
трошокот кој се 
рефундира (на 

пр., цена по литар 
потрошено гориво 

или износ на 
повратен автобуски 
билет). Постои и се 
применува утврден 
процес за враќање 

на средствата 
потрошени за 

патување.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Како се утврдува 
износот на трошокот 

запатување?

Кој е процесот 
за враќање на 
средствата за 

направен трошок за 
патување?

Дали утврдените 
критериуми 

за пресметка 
на износот на 
трошоците се 
адекватни на 
потребите и 

практиките на 
работењето на 

граѓанските 
организации?

Дали вработените 
и останатите во 

организацијата се 
запознати со овие 

правила?

Пишана политика 
за пресметка на 

износот на средства 
за патување

Образец за враќање 
на средствата од 

патување

Листа на потребни 
документи како 

доказ за направено 
патување

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 9.5 Политика на набавки - Со овој стандард се утврдува 
посотоењето на процес и пишани процедури за набавки во организацијата

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good.

Референтни документи

Правилник за финансии и администрација, пишана процедура за набавки

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата има 
пишана процедура 
за спроведување 

набавки во зависност 
од износот и видот 
на набавката. Оваа 

процедура се базира 
на принципот за 
транспарентност 

на организацијата, 
законските одредби 

и ревизорските 
стандарди.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќа нашата 
процедура за 

набавки?

Дали имаме 
различни постапки 

за различни 
износи и видови 
набавки? Како се 

спроведуваат?

Колку често ги 
користиме овие 
процедури во 
управување со 
донаторските 

средства?

Дали вработените 
и останатите во 

организацијата се 
запознати со овие 

правила?

Пишана политика 
за спроведување 
различни видови 

набавки

Образец за анализа 
на понуди

Образец за 
известување 

на најповолен 
понудувач

Образец за 
известување на 
неприфатена 

понуда

Образец за записник 
од комисија за 

набавки

Мапа на процес за 
набавки

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 9.6 Политика на работно време - Со овој стандард 
се утврдува посотоењето на процес и пишани процедури за единствена 

евиденција на работното време и отсуствата

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good.

Референтни документи

Правилник за финансии и администрација, пишана процедура за евиденција 
на работно време

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата има 
пишана процедура 
за евиденција на 
работното време. 

Оваа процедура се 
базира на принципот 

на единствено 
прикажување на 

распределбата на 
работното време, 

времето за одмори, 
боледување, 
празници и 

прекувремената 
работа на 

вработените во 
согласност со 

законските одредби 
и ревизорските 

стандарди.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќа 
нашата процедура 

за единствена 
евиденција на 

работното време?

Како е регулирана 
прекувремената 

работа?

Каква е постапката 
за отсуства?

Дали вработените 
и останатите во 

организацијата се 
запознати со овие 

правила?

Пишана политика 
за единствена 
евиденција на 

работното време

Образец за 
евиденција на 
работно време

Образец за отсуства

Пишани правила за 
користење различни 

видови отсуство

Пишани правила 
за прекувремена 

работа

Мапа на процесот 
за користење на 

отсуства

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 9.7 Распределба на индиректни трошоци - Со овој 
стандард се утврдува посотоењето на утврден пристап при распределба на 

индиректни трошоци

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good.

Референтни документи

Правилник за финансии и администрација, пишана процедура за распределба 
на индиректни трошоци

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата има 
пишана процедура 

за распределба 
на индиректни 
трошоци. Во 
процедурата 

јасно се утврдени 
критериумите врз 
основа на кои се 

врши распределбата 
(по број на 

вработени, по број 
на проекти, по 

работен простор, по 
висина на буџет и 

сл.). Организацијата 
ја користи оваа 

политика во 
сите процеси на 

буџетирање и 
за преговори со 

донаторите.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќа 
нашата процедура 

за распределба 
на индиректни 

трошоци?

Кој критериум за 
распределбана 

индиректни 
трошоци го 

употребуваме 
во процесите на 

буџетирање?

Колку често ја 
користиме оваа 

политика во 
преговорите со 

донаторите?

Дали вработените 
и останатите во 

организацијата се 
запознати со овие 

правила?

Пишана политика 
за распределба на 

индиректни трошоци

Образец за 
пресметка на 

индиректни трошоци

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:



|      ВОДИЧ ВО СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ54 

Индикатор/стандард 9.8 Финансиско планирање и изработка на буџети - Со 
овој стандард се утврдува посотоењето на утврден пристап при планирање 

на приходи и расходи на организацијата и подготовка на организациски и 
проектни буџети

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good.

Референтни документи

Правилник за финансии и администрација, пишана процедура за финансиско 
планирање и подготовка на буџети

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата има 
пишана процедура 

за финансиско 
планирање кое 
се заснова на 
единствено 

планирање на сите 
приходи и расходи 
на организацијата 
на годишно ниво 

согласно годишната 
програма и се 
стреми да ја 

применува во 
пракса. Во оваа 

политика е опфатен 
и пристапот за 
изработка на 

проектни буџети.
Организацијата се 

стреми да применува 
единствен 

организациски 
буџет во своето 

финансиско 
работење.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќа 
нашата процедура 

за финансиско 
планирање?

Како се 
пресметуваат 

потребните приходи 
и расходите на 
годишно ниво?

Колку често ја 
користиме оваа 

политика во 
преговорите со 

донаторите?

Дали вработените 
и останатите во 

организацијата се 
запознати со овие 

правила?

Организацијата има 
пишана процедура 

за финансиско 
известување која 

се заснова на 
континуирано 
транспарентно 
споделување 
информации 
за трошењето 

на финансиски 
средства во 

одредени временски 
интервали.

Финансиското 
известување ги 

следи планираните 
расходи и приходи 

во единствениот 
организациски 

буџет.

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:



ВОДИЧ ВО СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ      |              55 

Индикатор/стандард 9.9 Финансиско известување - Со овој стандард се 
утврдува посотоење на утврден процес на известување за трошењето 

на финансиски средства и транспарентна објава на податоците од 
финансиската реализација

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good.

Референтни документи

Правилник за финансии и администрација, Пишана процедура за финансиско 
известување

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата има 
пишана процедура 

за финансиско 
известување која 

се заснова на 
континуирано 
транспарентно 
споделување 

информации за 
трошењето на 

финансиски средства 
во одредени временски 

интервали.

Финансиското 
известување ги 

следи планираните 
расходи и приходи 

во единствениот 
организациски буџет.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќа 
нашата процедура 

за финансиско 
известување?

Како ја 
информираме 

јавноста за 
потрошените 

средства?

Како ги 
информираме 
вработените за 
потрошените 

средства?

Како ги 
информираме 

останатите тела 
и органи во 

организацијата 
за трошењето на 

финансиите?

Како ги 
информираме 
донаторите за 
потрошените 

средства?

Дали вработените 
и останатите во 
организацијата 

се запознати 
со правилата 

за финансиско 
известување?

Мапа на процесот 
за финансиско 

известување

Пишана политика 
за финансиско 

известување

Образец за 
финансиски 

извештај

Образец за проектен 
финансиски 

извештај

Софтвер за 
финансиско 

работење

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:
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Индикатор/стандард 9.10 Финансиски ревизии - Со овој стандард се утврдува 
постоењето на утврден процес на спроведување редовни финансиски ревизии 

на работењето на организациско ниво

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster C: What we do internally;

Well-handled resources: We will handle our resources responsibly to reach our 
goals and serve the public good.

Референтни документи

Правилник за финансии и администрација, пишана процедура за спроведу-
вање финансиски ревизии

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата има 
пишана процедура 
за спроведување 

финансиски 
ревизии и се 

стреми да обезбеди 
финансиски 
средства за 

ревизии на годишно 
ниво. Наодите од 

финансиските 
ревизии се 

вградуваат во 
подобрување на 

политиките за 
финансиско и 

административно 
работење.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќа 
нашата процедура 
за спроведување 

финансиски 
ревизии?

Како ги 
информираме 
вработените 

за наодите од 
финансиските 

ревизии?

Како ги 
информираме 

останатите тела 
и органи во 

организацијата 
за наодите од 
финансиските 

ревизии?

Дали вработените 
и останатите во 
организацијата 
се запознати со 

правилата за 
спроведување 
финансиски 

ревизии?

Како обезбедуваме 
употреба и 
вградување 

на наодите од 
финансиските 

ревизии во 
унапредување 
на политиките 

за финансиско и 
административно 

работење?

Мапа на процесот 
за спроведување 

финансиски ревизии

Пишана политика 
за спроведување 

финансиски ревизии

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:  OО-
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Област 10 – Комуникации со јавноста

Индикатор/стандард 10.1 Капацитет за односи со јавност - Со овој стандард 
се утврдува постоењето на утврден процес за редовна комуникација со 

јавноста и посебни правила за комуникација преку сет комуникациски алатки

Усогласеност со Global standard for CSO accountability:

Cluster B: Our approach to change;

Open organizations: We will be transparent about who we are, what we do and 
our successes and failures.

Референтни документи

Комуникациска стратегија

Дефиниција на 
индикаторот/  

стандардот

Прашања за 
дискусија:

Скала за самопроценка
(во избраното ниво запишете 

ја фактичката состојба)

Обрасци и алатки

Организацијата 
води утврден 

процес за редовно 
информирање 
на јавноста за 

клучните активности 
и резултатите од 
своето работење. 

Во поддршка 
на овој процес, 
организацијата 
има дефиниран 

сет алатки за 
комуникација 

кои се раководат 
и ажурираат 
адекватно на 

потребите.

Постои 
и се 

применува

Делумно постои 
или е во развој; 

ретко или 
воопшто не се 
применува во 

пракса

Не 
постои

Што опфаќаат 
нашите правила 

за редовно 
известување 

на јавноста за 
клучните активности 

и резултати од 
работењето?

Како го добиваме 
мислењето на 

јавноста за 
нашата работа и 

резултатите кои ги 
остваруваме?

Кој е запознат со 
овие правила и 

колку се споделени?

Како го вградуваме 
мислењето на 

јавноста во 
подобрување на 

нашите активности и 
резултати?

Мапа на процесот 
за известување на 

јавноста

Пишана процедура 
за известување на 

јавноста

Мапа на процес за 
прибирање мислење 

од јавноста

Пишана процедура 
за прибирање 

мислење од јавноста

Прашалник за 
прибирање мислење 

од јавноста

Образец за 
подготовка на 

информација за 
јавноста

Образец за 
соопштение за 

медиумите

Резиме на клучните аргументи во поддршка на избраното ниво:



|      ВОДИЧ ВО СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ58 

Карактеристики на животните 
циклуси на организациите4

Алатката за животниот циклус на организациите ги прикажува различните 
фази во развојот и стареењето на една организација. Затоа, приказот е поделен 
на два дела: Раст и Стареење. Во делот Раст, сините позиции на кривата укажу-
ваат на различните фази во растењето на организацијата и подолу во овој до-
кумент даден е преглед на карактеристиките и проблемите со кои се соочуваат 
организациите во тие фази, како и некои дополнителни појаснувања. Црвените 
позиции на оваа страна на приказот укажуваат на опасност од растурање на 
организацијата доколку ризиците не се контролираат, а проблемите не се реша-
ваат. Цикцак линијата укажува на многу турбуленции во движењето на организа-
цијата помеѓу фазите или внатре во една фаза. Во делот Стареење, обработени 
се фазите во кои организацијата започнува да старее и стигнува до смрт. Глав-
ниот фокус на овие фази е занимавањето на организацијата самата со себе, а 
не со каузата заради која постои. Карактеристично е дека организацијата може 
да поприма карактеристики од една или друга фаза во текот на својот развој, 
но затоа тимот треба секогаш да биде објективен и да оцени кои карактери-
стики доминираат најмногу и со тоа да утврди на кое ниво на развојот се наоѓа 
организацијата. Објективното позиционирање на организацијата на Кривата на 
животниот циклус ќе овозможи реално поставување и планирање на идните ак-
тивности за напредок и раст. Оваа алатка се изработува по завршената детална 
самопроценка на организациските капацитети.

Фаза ДОДВОРУВАЊЕ

Во оваа фаза организацијата или иницијативата/неформалното здружување 
(доколку организацијата сè уште не е формално регистрирана) очекувано е да 
биде насочена кон тестирање на реалноста и е ориентирана кон продуцирање, 
т.е. кон подготовка на активностите кои планира да ги спроведува. Бидејќи ова 
е раната фаза на делување кај организацијата или иницијативата/неформално-
то здружување, постои решеност за работа која истовремено е и сразмерна со 
ризикот со којшто се соочува организацијата. Во оваа фаза не е пожелно орга-
низацијата или иницијативата/неформалното здружување да биде ориентирана 
кон заработка и профит, да има лабава контрола над ризиците и недостаток на 
решеност за делување.

4 Адаптирано од „Предизвикот и мајсторството на организациските промени” Смилевски Цветко, Детра 
центар
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Фаза ВРЕМЕ НАПОВОЈ

Во време на повој организацијата, нормално, се соочува со многу проблеми 
во работењето. Таа е ориентирана кон акција и ја користи секоја прилика, но 
истовремено има мало менаџерско искуство, недостаток на системи правила и 
политики, ранлива е, има многу малку делeгирање на надлежности. Организа-
цијата се соочува со негативен прилив на финансии, но доколку тој е хроничен, 
тогаш на организацијата ѝ се заканува распад. Организацијата во повој прави 
грешки, но решеноста да се работи останува. На основачите на организацијата 
им треба голема поддршка од блиските. Доколку организацијата во повој започ-
не со прерано делегирање одговорности, не го решава недостатокот на финан-
сии со периодични инфузии и нема доволно посветеност не само од основачите 
туку и од оние околу нив во тој напорен процес, организацијата тешко ќе истрае 
и ќе опстанe.

Фаза ГО-ГО

Го-Го организацијата честопати ќе западне во проблеми бидејќи се развива 
во многу правци истовремено. Го-Го организациите се како бебе кога почнува 
да ползи- ги има секаде. Тие не гледаат никакви проблеми, туку само можности. 
Сè што ќе дофатат или „ќе го изедат или ќе го скршат”. Патолошката Го-Го ор-
ганизација е како мини конгломерат- таа е вклучена во многу работи кои немаат 
врска со првобитната ориентација. Брзото стекнување нови искуства се мани-
фестира во организирање на работата. И додека кај организацијата во повој е 
нормално да не постојат организациски шеми, ниту описи на работните места, 
систем за одредување на плати, зголемување на плати се дава кога има пари и 
кога основачот е добро расположен, нема формални системи за оценување, а 
не се ни потребни, за Го–Го организацијата ова може да бидат преодни пробле-
ми, никако континуирани проблеми. Ако овие проблеми продолжат и во следна-
та фаза на развојот, тоа е веќе патолошки. Од фазата на додворување, па сè до 
Го-Го фазата од животниот циклус, основачот/ите е организацијата, организа-
цијата е основачот/ите. Едно исто. Со појавата на административни потсистеми, 
организацијата почнува да го институционализира раководењето на основачот/
ите. Бидејќи сега организацијата очигледно е воспоставена, нема потреба осно-
вачот/ите да работи/ат сè сам/и. Тие повеќе не можат да навлезат во организа-
цијата за лично да го всадат својот стил и филозофија на раководење.

Фаза АДОЛЕСЦЕНЦИЈА

Најтипично однесување на организацијата во адолесценција е конфликт 
и недоследност во организациските цели и во системот на мотивација. Во ор-
ганизацијата започнува да се развива менталитет од типот „ние против нив“. 
Сите овие карактеристики може да резултираат во непродуктивни состаноци, 
оставка на раководителот и смрт на организацијата. Токму ова го означува цик-
цак линијата на кривата на животниот циклус. Три главни причини го прават 
тежoк преминот од Го-Го во адолесценција се: делегирање на овластувањето, 
промена на раководството и промена на целите. Честопати основачот делегира 
овластување по принципот јојо (давање-земање), се креира работна политика 
која не се почитува. Краен резултат на овие три причини се конфликти, и тоа 
помеѓу „староседелците и новодојдените“, основачот/ите и професионалниот 
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менаџер,  заедничките и индивидуалните цели. Организацијата може да се соо-
чи со привремено губење на визијата и главната насока во работењето, но тоа е 
нормална карактеристика во оваа фаза. Доколку организацијата се карактери-
зира со чести заминувања од редот на основачите или од редот на администра-
тивците, нереални наградувања, делење „бонуси“ и бенефиции во ситуација 
кога сè уште има хроничен недостаток на пари, може да настане разделување 
на организацијата, а со тоа и напуштање на оригиналната мисија или, пак, ком-
плетен распад.

Фаза ТОПФОРМА

Топ форма е оптимална точка на кривата на животниот циклус на органи-
зацијата, кога организацијата постигнува рамнотежа мeѓу самоконтролата и 
флексибилноста. Тоа сè уште е развојна фаза во која организацијата креира, 
продуцира и се развива на сите полиња. Во оваа фаза организацијата може да 
лансира и нова организација во повој. Организациите во оваа фаза се ориен-
тирани на резултати, имаат функционални системи, политики и организациска 
структура и институционализирана визија. Реалното планирање, следење и оце-
нување на постигнувањата се карактеристики на организациите во оваа фаза. 
Организацијата која е во оваа фаза има многу малку проблеми во своето орга-
низациско работење, бидејќи правилата се следат и функционираат во пракса.

Фаза СТАБИЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

За разлика од организацијата која е во топ форма, стабилната организација 
не се карактеризира со ориентираност кон раст и развој. Постои одреден сте-
пен на растење, но тоа не е определба. Луѓето во организацијата имаат помали 
очекувања од организацијата. Организацијата започнува да се фокусира на она 
што го постигнала во минатото, наместо на идните визии. Започнува да се со-
мнева скоро во секоја нова работа. Послушноста кај вработените е принципот 
врз основа на кој се наградува. Организацијата покажува поголем интерес за 
меѓусебните односи на луѓето, наместо за можните ризици со кои може да се 
соочи во работењето и во околината.

Фаза АРИСТОКРАТИЈА

Во оваа фаза организацијата полека ја губи својата ориентираност кон ви-
зијата и каузата заради која постои и почнува да се занимава со самата себе. 
Има многу малку внатрешни иновации. Наместо на развој, финансии се трошат 
на системи за контрола, за наградување и за простории и опрема, која во сушти-
на и не е многу потребна. Вработените започнуваат да водат сметка за обле-
кувањето, традицијата и обраќањето. Се нагласува како се работи, а не што се 
работи и зошто се прават одредени работи. Работното мото е „не бранувај”. 
Иако во суштина системите функционираат, сепак тие не се прилагодуваат на 
промените и на потребите. Тоа се случува и со плановите и програмите. Значи-
телно се намалува ориентацијата кон потребите на корисниците.

Фаза ИНКВИЗИЦИЈА (РАНА БИРОКРАТИЈА)

Организацијата во оваа фаза е речиси комплетно фокусирана внатрешно на 
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себе и се занимава со бројните конфликти и проблеми кои постојано се поја-
вуваат и не се разрешуваат. Значително се намалува довербата помеѓу луѓето и 
посветеноста кон организацијата, бидејќи организацијата не обрнува внимание 
на визијата која треба да ги поврзува нејзините членови, како и на активностите 
кои ги презема. Фокусот на организацијата е на тоа кој го направил проблемот, 
а не како да се реши проблемот. Организациските правила речиси не функцио-
нираат, секој поединец е ориентиран кон воспоставување сопствени правила и 
нивно наметнување на другите.

Фаза БИРОКРАТИЈА И СМРТ

Во оваа фаза организацијата своето постоење не го оправдува со фактот 
дека добро функционира, туку дека постои. Организацијата има многу системи 
со малку функционална ориентација, се издвојува од средината и главно се по-
светува сама на себе. Нема чувство за контрола. Потребите на целните групи не 
стигаат до организацијата.

Приказ на Кривата на животен циклус и фазите во животниот циклус на организациите 
(според методологијата на Исак Адижес)

Стабилност
Аристократија

Го-Го

Топ
форма

Адолесценција

Прерано стареење 

Развод
Неостварен
претприемач

Замка на основачот

Инквизиција

Бирократија

Мртвороденче
Време на повој

Додворување Смрт

Флерт

РАСТ СТАРЕЕЊЕ
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Име на организацијата 
Барање за исплата од каса

Износ        Шифра

Опис

Барател       Дата

Одобрено од        Дата 
Генерален секретар     

Име на организацијата 
Барање за исплата од каса

Износ        Шифра

Опис

Барател       Дата

Одобрено од        Дата 
Генерален секретар     

Име на организацијата 
Барање за исплата од каса

Износ        Шифра

Опис

Барател       Дата

Одобрено од        Дата 
Генерален секретар     



ВОДИЧ ВО СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ      |              63 

Име и презиме
Дата на

поднесување:

Почетна дата на вработување:

Вид на отсуство кое се бара ( внесете денови/часови):

Годишен одмор:

Боледување:

Прекувременичасови:
Платенодморпо

други
основи:

Број на денови/часови кои се на располагање:

Бројна денови/часови искористени до денес:

Број на денови/часови кои можат да се искористат

Дати на отсуството Од До

Датина државни празници,ако има,кои влегуваат во времето
на отсуството:

Потпис на вработеното лице

Податоците за денови кои се акумулирани, искористени и преостанати и сл.потврдени 
од Финансиско - административен раководител

Финансиско - административен менаџер Дата

Одобрено од:

Претпоставен Дата
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(ИМЕ И ЛОГО НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА)

ИЗВЕШТАЈ ОД ОРГАНИЗАЦИСКА САМОПРОЦЕНКА

(ДАТУМ И МЕСТО)

(Содржина на извештајот)
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Резиме ( максимум две страни)

• Вовед

• Осврт на процесот и методологијата

• Клучни наоди

• Идни активности

Опис на методологијата и користените алатки (максимум половина страна)

• Подготовка на методологијата

• Содржина

• Методолошки чекори

• Алатки

Опис на добиените наоди од самопроценката според категории за само-
проценка

1. (име на категоријата)

• Приказ на состојбата во организацијата со осврт на секоја поткатегорија 
(опис на предности, слабости, мислења на надворешни страни и на чле-
новите на тимот за самопроценка)

• Утврдено ниво на развој и аргументација

2. (име на категоријата)

• Приказ на состојбата во организацијата со осврт на секоја поткатегорија 
(опис на предности, слабости, мислења на надворешни страни и на чле-
новите на тимот за самопроценка)

• Утврдено ниво на развој и аргументација

Вака се прикажува за сите категории наведени во Алатката за самопроценка

Препораки за идни подобрувања

• Кои се развојните потреби?

• Аргументација

• Планиран временски рок

Прилози

1. Алатката за самопроценка

2. SWOT

3. Крива на животен циклус на организацијата

4. Листа на тимот за самопроценка

Извештајот не смее да надмине 20 страни
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ФОРМУЛАР ЗА ПОДАТОЦИ ЗА ПАТНИ ТРОШОЦИ

2017 година, Скопје

Име и презиме:

Организација/Институција:

Место:

Домашна адреса (од лична карта):

Единствен матичен број:

Трансакциска сметка: (15-цифрен број)

Банка депонент:

Контакт телефон или e-mail:

Датум и локација на патувањето:

Вид превоз: 
(заокружете)

а) јавен cтранспорт

б) сопствено возило

Ако патувате со сопствено возило, Ве молиме наведете:

Релација (од – до):

Сопатници:

Согласен/Согласна сум моите лични податоци наведени во овој документ да 
бидат регистрирани, обработувани, ажурирани заради исплата на финансиски 
надоместок за патни трошоци.

Потпис,

----------------------------------

Забелешка:

Патните трошоци се исплаќаат исклучиво врз основа на доставени билети за 
превоз (вклучувајќи ги билетите за враќање), заедно со овој пополнет форму-
лар за податоци.

Ве молиме билетите или сметките, заедно со пополнетиот формулар да ни ги 
доставите по пошта, на следната адреса:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ви благодариме за соработката!
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Матрица за одредување 
развојни приоритети

Матрицата за одредување развојни приоритети ѝ служи на организацијата 
која завршила со процесот на самопроценка на капацитетите да изврши прави-
лен избор на приоритети согласно временската рамка која е на располагање и 
организациските потреби дефинирани преку самопроценката. На оваа матрица 
хоризонтално се претставени различни нивоа на тежина за реализација на при-
оритетите, а во зависност од потребното време, ресурси и евентуалната надво-
решна поддршка. Вертикалноеприкажановлијаниетонаприоритетитеврзрабо-
тењетонаорганизацијатакаконаоперативентакаинастратешкирок.

Организацијата која извршила оценка на капацитетите во различните орга-
низациски категории има генерална слика кои се силните страни на организа-
цијата и кои се точките на потенцијално подобрување, односно кои категории 
се повисоко оценети, а кои добиле ниски оценки. Токму меѓу точките на потен-
цијално подобрување, организацијата треба да ги лоцира категориите кои ќе 
бидат приоритети за развој и да ги распореди во некој од четирите квадранти 
на матрицата за одредување приоритети. Имајќи го предвид значењето на секој 
приоритет за натамошниот развој на организацијата и потребните ресурси за 
реализација на приоритетот, организацијата може да определи каде ќе го сме-
сти секој од утврдените развојни приоритети. Тие приоритети кои се сместуваат 
во двата горни квадранти, т.е. MUST DО и SHOULD DO се најургентни и со нив 
организацијата треба да се зафати уште веднаш, додека останатите може да ги 
реализира постепено во еден подолг период.

ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ И МАЛА ТЕЖИНА НА 
ОСТВАРУВАЊЕ (MUST DO – ПРИОРИТЕТИ 
КОИ МОРА ДА ГИ РЕАЛИЗИРАМЕ)

ГОЛЕМО ВЛИЈАНИЕ И ГОЛЕМА ТЕЖИНА НА 
ОСТВАРУВАЊЕ
( SHOULD DO –ПРИОРИТЕТИ КОИ ТРЕБА ДА 
ГИ РЕАЛИЗИРАМЕ)

МАЛО ВЛИЈАНИЕ И МАЛА ТЕЖИНА НА 
ОСТВАРУВАЊЕ (NICE TO DO – ПРИОРИТЕТИ 
КОИ ДОБРО Е ДА ГИ РЕАЛИЗИРАМЕ)

МАЛО ВЛИЈАНИЕ И ГОЛЕМА ТЕЖИНА 
НА ОСТВАРУВАЊЕ (WON’T DO –НЕМА ДА 
РЕАЛИЗИРАМЕ)
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ТЕЖИНА НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВОЈ
(потребно време, ресурси, надворешна поддршка)
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• Планот за градење капацитети е алатка за прегледно планирање, спро-
ведување и следење на приоритетите

• Во табелата погоре даден е пример со пополнетплан

• На почетокот на планот, пред табелата може да се даде краток осврт на 
приоритетите кои се обработуваат низ планот и аргументите за селек-
ција на тие приоритети. Овој наративен дел може да зафати максимум 
една страница. Овој дел не е задолжителен имајќи предвид дека планот 
е составен дел од Извештајот од организациската самопроценка кон кој 
се приложуваат и сите други изработени инструменти и документи.

• Во колоната Развојни приоритети и активности се впишуваат приорите-
тите за развој кои организацијата ќе ги утврди преку Матрицата за прио-
ритети (во зависност од временскиот период на кој се однесува планот, 
се внесуваат само оние приоритети кои ќе се третираат во тој временски 
период). Како активности за реализација на приоритетите можат да се 
јават најразлични обуки, менторства, студиски посети, е-учење, курсеви, 
школи, набавки и сл.

• Во колоната Очекувани резултати за секоја испланирана активност во 
рамките на развојниот приоритет се внесува кој е очекуваниот резултат 
кој треба да се постигне. Резултатот треба да биде мерлив.

• Во колоната Индикатори се внесуваат показателите на успехот, односно 
мерките кои ќе покажат дали и во која мера е остварен очекуваниот ре-
зултат. Оваа колона ни покажува какви податoци треба да собираме при 
реализација на активностите и соодветно на тие барања да развиеме и 
придружни инструменти за мониторинг (листи на присуство, пред и пост 
тестови, листи за евиденција и сл.).

• Во колоната Временски рок се внесува крајниот рок до којшто таа актив-
ност треба да биде реализирана и резултатот да биде остварен.

• Во колоната Одговорност за реализација се внесува името на лицето кое 
ја носи одговорноста за постигнување на очекуваниот резултат од таа 
активност. За одговорен може да биде назначено само едно лице, до-
дека во спроведувањето на активноста може да се вклучуваат лица по 
потреба.

• Во колоната Коментар се наведува некаква информација со која допол-
нително ќе се дообјасни конкретната активност, зошто е избрана баш 
таа активност и сл. Исто така во оваа колона се дава и објаснување на 
потенцијалните пречки до коишто може да се дојде при остварување на 
активноста. Оваа колона не мора задолжително да се пополнува, докол-
ку нема информација.
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ПРАШАЛНИК

Почитувани,

Организацијата                                            е на почетокот на еден подол-
готраен процес на организациски развој, при што еден од чекорите во тој про-
цес е реализација на организациска самопроценка. Целта на самопроценката 
е да се утврди какви се капацитетите на организацијата во различни аспекти 
на организациското делување (стратешки менаџмент, оперативно планирање, 
застапување, администрација и сл.). Во тој контекст, организацијата преку овој 
прашалник сака да го добие мислењето и искуството на надворешните засегна-
ти страни (партнери, донатори, соработници, медиуми и сл.) во однос на капа-
цитетите со коишто располага. Прашалникот содржи 9 прашања од отворен и 
затворен тип кои се одговараат со избор на еден или повеќе одговори што се 
наведени до секое прашање.

Ви благодариме на одвоеното време! Тим за организациска самопроценка

1. Обележете на која основа се темели вашата соработка со организацијата 
(може да обележите повеќе одговори):

a) Партнерство во подготовка и реализација на проекти
b) Финансиска поддршка на работата на организацијата(донатор)
c) Спонзорирање на работата на организацијата
d) Експертска соработка
e) Друго 

2. Како би го оцениле моменталното работење на организацијата? (обележете 
само еден одговор)

a) Проактивна и фокусирана во одредена област
b) Проактивна, но сè уште не е фокусирана на точно одредена област
c) Активна организација која делува пред сè на оперативнони во
d) Повремено активна, во зависност од фондовите на располагање
e) Пасивна, без фондови и иницијативи

3. Дали организацијата има капацитет за застапување? (обележете само еден 
одговор)

a) Да
b) Делумно има
c) Не
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4. Дали организацијата има остварено редовна и повратна врска со целната 
група/корисниците што ги претставува? (обележете само еден одговор)

a) Има остварено и ја одржува, може да се смета за репрезент на корисниците
b) Делумно има остварено, но таквата врска не е постојана
c) Нема повратна врска, организацијата не може да се смета за репрезент на корисниците

5. Колку организацијата работи на постигнување транспарентност и отчетност 
во работењето? (обележете само еден одговор)

a) Организацијата има воспоставено политика и алатки за осигурување 
транспарентност и отчетност кои функционираат

b) Организацијата има воспоставено политика и алатки за осигурување 
транспарентност и отчетност, но не функционираат целосно

c) Организацијата иако вредносно е ориентирана кон транспарентност и от-
четност, малку работи на тоа

d) Организацијата сè уште нема политика на транспарентност и отчетност 
ниту теоретски, ниту практично

6. Наведете три силни и три слаби страни на организацијата:

Силни:  _

Слаби:   

7. Во која насока би требало да продолжи работата на организацијата во след-
ните 3-5години?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

8. Кои се три најголеми предизвици со кои организацијата ќе треба да се соо-
чи во наредниот период од 3-5години?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

 

9. Наведете неколку иницијативи/проекти/ акции кои ги сметате за посебно 
успешни и кои ја карактеризираат организацијата, нејзината визија и ми-
сијата заради која постои:

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Ваш дополнителен коментар или забелешка:
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Терминологија во воведувањето 
систем за управување со квалитет

• Процесна мапа – графички приказ на чекорите, одговорностите, влезови-
те, излезите и временскиот период во спроведување на еден работен процес во 
организацијата;

• Организациски сегменти – се однесува на различните аспекти и функ-
ции во работењето на една организација, како на пример: структура, финансии, 
стратегија и сл.

• Стратегиски менаџмент – се однесува на раководењето со организа-
цијата на долг рок во согласност со потребите на крајните корисници и трендо-
вите во контекстот. Стратешкиот менаџмент подразбира постоење јасна визија 
и мисија кои се следат;

• Стратегиско планирање – се однесува на процесот на планирање во кој 
организацијата ги дизајнира и поставува своите цели, очекуваните резултати и 
активности за период од 3–5 години нанапред.

• Оперативно планирање – се однесува на планирање на целите, резулта-
тите и активностите на организацијата на годишно ниво. Оперативното плани-
рање произлегува директно од стратегискиот план;

• Интегриран пристап во планирањето – подразбира дека организација-
та ги вклучува сите клучни сегменти и елементи од својата работа во процесот 
на планирање и нив ги поврзува со клучните организациски документи (статут, 
стратегии,програми);

• Ажуриран систем или документ – се однесува на документ или систем кој 
е прилагоден и унапреден согласно свежо идентификуваните потреби, пробле-
ми и легислативни промени;

• Мониторинг – процес на собирање податоци за време на имплемента-
цијата на стратегијата или проектот;

• Евалуација – оценка на постигнувањата кои биле планирани за даден вре-
менски период, како и ефектите од имплементацијата на стратегијата, односно 
проектот, а базирано врз основа на податоците од процесот на мониторинг;

• Правила за спроведување проекти – пишани постапки кои го објаснува-
ат постапувањето на проектниот тим во различни фази и ситуации во текот на 
спроведувањето на проектот;

• Застапување – се однесува на процесот на подготовка на планови, спро-
ведување активности и подготовка на алатки кои се преземаат за да се арти-
кулираат потребите на корисниците на ефективен начин пред носителите на 
одлуки и пред поддржувачите;

• Организациска структура – се однесува на воспоставената архитектура 
на организацијата соодветно на планот за работа, а во која се вклучени тела, 
позиции, оддели исл.;
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• Децентрализирано одлучување – се однесува на примената на процесите 
на донесување одлуки во организацијата на пониските нивоа во хиерархијата и 
со вклученост на вработените по вертикала и хоризонтала од структурата;

• Управна структура – се однесува на телата во организацијата кои упра-
вуваат со организацијата, како на пример: Собрание, Управен одбор и Надзо-
рен одбор;

• Извршна структура – се однесува на позициите во структурата кои се 
задолжени за спроведување на програмите и проектите на оперативно ниво;

• Управен одбор – управно тело кое го избира Собранието да ја води рабо-
тата на организацијата тековно и да донесува стратешки одлуки, а кое не вклу-
чува претставници од извршната структура во своите редови;

• Процедури – наративен опис на чекорите, одговорностите, влезовите, из-
лезите и временските рокови потребни за реализација на одредена задача или 
организациска функција;

• Прирачници – документи во кои се сублимирани процедури со кои се ре-
гулираат одредени сегменти од работењето на организацијата, како на пример: 
Управување со човечки ресурси;.

• Систем за управување со човечки ресурси – збир на процеси и процедури 
со кои се регулираат сите аспекти на работата со човечките ресурси, како на 
пример: селекција, избор и вработување, развој, оценка, наградување и мотива-
ција и сл.;


