Техничка поддршка за граѓанските организации, ТАКСО

Македонска
канцеларија
Билтен издаден од македонската канцеларија на ТАКСО
Проект финансиран од Европската Унија

Форум „Нов патоказ за развој на ГО“
На 7 јуни, во Скопје, проектот
ТАКСО и Делегацијата на ЕУ
организираа форум на темата „Нов
патоказ за развој на граѓанското
општество“. Форумот имаше за цел
да создаде простор за дискусија за
клучните предизвици на граѓанските
организации (ГО) во тековниот
контекст и да поттикне промена во
културата на ГО, зголемување на
нивната проактивност кон креирање
поволно опкружување за нивно
функционирање и подобрување на
нивната отчетност, транспарентност
и одговорност кон своите
конституенти.

посветеност на приоритетни
проблеми и адресирање на потребите
на граѓаните со цел да се стекне
нивната доверба.
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Царовска, најави дека
пристапи со иста
зголемување
на
вклученоста
на
ГО
во
новата влада ги гледа
цел – граѓаните да
донесувањето
на
законските
акти,
ГО како партнери со
дознаат што
ревидирање на одлуката за основање
кои ќе креира
работат ГО
на
Советот
за
соработка
меѓу
Владата
заеднички политики и

Заврши
и
ГО
и
децентрализирано
закони кои ќе бидат
програмата за
функционирање
при
креирањето
од добробит за двете
градење капацитет
политики.
Учесниците
исто
така
страни.
наменета за 10
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дека е потребно подобрување на
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Проектот е финансиран од Европската Унија

Извештајот од Форумот е достапен
на: www.tacso.org

Проектот е спроведуван од СИПУ Интернатионал и партнерите на конзорциумот

Ставовите изразени во ова издание не мора да ги одразуваат ставовите на Европскaта Унија.

Стр. 2

Зајакнување на видливоста на граѓанските организации

Локалните медиуми
од Штип имаа
можност да
дискурираат за
меѓусебната
соработка со 7
локални ГО.

Македонскиот ресурсен
центар на проектот ТАКСО,
воден од Македонски центар
за меѓународна соработка,
во периодот 10-12 јули 2017
година, во Скопје, спроведе
обука за односи со јавноста
за граѓанските организации
(ГО). На обуката учествуваа
20 претставници на ГО кои
се одговорни за односите со
јавноста во своите
организации.

новите вештини и знаења ќе
имаат голема примена во
нивната идна работа. Дел од
учесниците велат дека ќе
имаат поорганизиран
пристап и ќе подготват
стратегија за комуникации,
а дел ќе се испробаат во
подготовка на соопштенија
за јавност, текстови за
фејсбук и за вебстраниците. Покрај тоа, дел
од нив изјавиле дека ќе ги
употребуваат новите
Главни теми на обуката беа: платформи кои им биле
како да се подобрат
посочени за време на
вештините за комуникација обуката.
со јавноста, како ефикасно
да се презентираат
Покрај обуката, проектот
постигнатите резултати,
ТАКСО продолжи во
дали правилно се
континуитет да им
употребуваат социјалните
обезбедува поддршка на ГО
медиуми, што е потребно за во областа на односите со
да се подобри имиџот на
јавноста на оние
граѓанските организации.
организации кои изразија
интерес на отворен повик.
Во оценката од обуката
Поддршката беше
учесниците споделија дека
обезбедувана преку

консултации на состаноци,
работилници и он-лајн во
врска со сите отворени
прашања на организациите, а
кои се однесуваа на
медиумско покривање на
нивните тековни настани и
активности.
Дополнително, во јуни, во
Битола и во Штип, проектот
ТАКСО организира состаноци
на кои учествуваа локални ГО
и локални медиуми кои имаа
за цел запознавање на
медиумите со активностите и
достигнувањата на локалните
организации. Состаноците беа
можност да се развие и дебата
каква е праксата, како во
иднина да се оствари подобро
медиумско покривање на
активностите на ГО и кои би
биле актуелните теми и
прашања кои би биле од
интерес за јавноста со цел да
бидат соодветно медиумски
покриени.

Финализирање на програмата за градење капацитет на
мрежи на ГО

Работилниците и
состаноците во
текот на
програмата
овозможуваа да се
оствари отворена
комуникација помеѓу
членовите за многу
теми, а дел од нив
беа и детално
разработени.

Македонската канцеларија
на ТАКСО и Ресурсниот
центар ТАКСО – МЦМС во
јуни ја завршија програмата
за градење капацитет на
мрежи на ГО. Како резултат
на програмата, 10 мрежи
кои беа вклучени во неа ги
финализираа своите
акциски планови за градење
капацитет во кои се
дефинирани клучните
приоритетни прашања и
мерки кои секоја мрежа
треба да ги преземе за
нејзино зајакнување. Покрај
тоа, 7 од опфатените мрежи
развија нови стратешки
планови, 2 мрежи развија
стратегии за мобилизација
на фондови, а една мрежа
подготви комуникациски
план.

мрежите, одржуваа
работилници и состаноци и
им обезбедуваа ресурси,
совети и препораки. Низ
процесот се внимаваше
особено да се овозможат
консултации со членките во
секоја мрежа и да се гради
чувство на сопственост над
она што произлезе како
резултат.

На крајот од програмата беше
направена оценка на целиот
процес. Вклучените мрежи
изразија големо задоволство
од програмата, истакнувајќи
дека особено значајно за нив
било мотивирањето на
учество, поттикнувањето на
соработка меѓу членките и
професионалното насочување
на целиот процес. За мрежите
кои работеа на дизајнирање
За адресирање на клучните стратешки план, поддршката
приоритети секоја мрежа во овозможи членките да се
рамките на програмата доби соочат и усогласат за
консултантска поддршка од суштински промени кои
експерти ангажирани од
подразбираа и редефинирање
проектот ТАКСО кои во
на визијата и мисијата, да
континуитет работеа со
градат свесност внатре во

Проектот е финансиран од Европската Унија

мрежата за нејзините јаки
страни и слабостите, да
дефинриаат цели кои се
реални и остварливи.
Обезбедената поддршка исто
така им овозможи подобро да
се структурираат и да ги
подобрат процедурите на
меѓусебна комуникација и
заедничко работење.
Учесниците препорачаа дека е
потребно и во иднина да се
продолжи со вакви програми
кои ќе опфатат нови мрежи,
но кои исто така ќе обезбедат
дополнителна поддршка и на
оние кои веќе поминаа низ
процесот. Како нови теми кои
би биле значајни за мрежите
учеснички беа истакнати:
креирање стратегија за
комуникации, креирање
годишна програма со
активности, оценка на
спроведување на стратешките
планови, финансиска
одржливост и др.
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Обука за подготовка на ЕУ апликации
Имајќи го предвид интересот
на граѓанските организации,
како и трендот на повеќе
повици на ЕУ за кои тие
можат да се пријават,
канцеларијата на ТАКСО во
периодот од 5 до 7 јули во
Скопје организира уште една
обука за „Подготовка на ЕУ
апликации.

условите за спроведување
кои се дефинирани во
договорот за грант.
Разликата меѓу грант и
услуга беше разјаснета на
обуката. Учесниците разбраа
како врз основа на
развиената логичка рамка да
напишат соодветен текст во
апликациската форма и како
од логичка рамка да дојдат
Целта на обуката беше
до буџетот на проектот,
учесниците да стекнат знаење вклучувајќи детални
за подготовка на предлогпојаснувања за тоа кои се
проекти во формат кој се бара подобни трошоци.
на повиците на ЕУ. Низ
обуката учесниците разбраа
Во оценката на обуката
како изгледа и како треба да учесниците истакнаа дека
го толкуваат повикот за
таа ги остварила целите и
предлози и водичот за
дека добиле доволно
апликанти, го разбраа
информации за темата. На
концептот на менаџирање
прашањето како ќе го
проект и пристапот на
применат знаењето стекнато
логичка рамка и сите
на обуката, повеќето од
елементи кои таа треба да ги учесниците изјавиле дека ќе
содржи. Исто така тие беа
подготват презентации и/или
запознаени со процесот на
извештаи од обуката преку
буџетирање, како и со
кои ќе го пренесат знаењето

на другите членови од
организацијата и ќе работат
заеднички на развој на
апликација применувајќи го
наученото. Дел велат дека
поинтензивно ќе ги следат
повиците на ЕУ и во своите
организации ќе иницираат
подготвување апликации
бидејќи сега се чувствуваат
поподготвени.
За во иднина учесниците
предлагаат да се
организираат повеќе вакви
обуки, бидејќи областа е
многу широка. Дел од
учесниците сметаат дека
треба да биде организирана
обука специфично
фокусирана само на
подготовка на концепт нота
за повици на ЕУ.

Во низа
интерактивни
дискусии беа
одговорени многу
прашања и беа
разјаснети многу
дилеми кои
учесниците ги имаа
во врска со
подготовката на
апликации за
фондови на ЕУ.

На обуката учествуваа 17
учесници кои беа избрани на
отворен повик.

Шести форум за граѓанско општество на Западен Балкан
Од 10 до 11 јули, во Сараево,
се одржа шестиот форум за
граѓанско општество на
Западен Балкан кој го
организира Европскиот
економски и социјален
комитет, во соработка со
компонентата „Луѓе за луѓе“,
во рамките на проектот
ТАКСО.

Декларација која ги сумира
препораките во однос на сите
опфатени теми. Во
декларацијата, меѓу другото,
се препорачува дека е
потребно да се промовира
просторот за граѓанското
општество и да се зголемува
поддршката за градење на
капацитетот на ГО за да го
зајакнат тие своето влијание
Главни теми на форумот беа во развојните процеси и во
улогата на ГО во промоција унапредувањето на
на одржлив развој и
политичкиот, социјалниот и
вработување, миграцијата во економскиот дијалог.
Западен Балкан, слободата на Понатаму се истакнува дека
изразување и медиуми, права за зајакнување на
и зајакнување на жените.
социјалниот и на граѓанскиот
дијалог во Западен Балкан од
На конференцијата
учествуваа претставници на голема важност ќе биде
граѓанското општество од ЕУ олеснувањето на пристапот
на социјалните партнери и
и Западен Балкан, како и
претставници на институции ГО до инструментот ИПА 2.
на ЕУ, меѓународни
Во однос на прашањето на
организации и владите од
миграциите, се нагласува
регионот. Од земјата учество важноста на регионалната
зедоа 7 претставници.
соработка меѓу ГО кои се
специјализирани да работат
На крајот на конференцијата со мигранти и бегалци со цел
учесниците усвоија финална да се разменуваат најдобрите
практики и да се надминува
ксенофобијата, а властите да
се поттикнуваат да ги
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вклучуваат ГО и социјалните
партнери во дизајнирањето
долгорочни политики за
интеграција кои ќе
подразбираат утврдување и
признавање на вештините,
образованието и обуката,
обезбедување граѓанско
образование, јазични курсеви
и пристап до пазарот на
трудот.
За слободата на изразување и
медиумите, се нагласи дека е
потребно да се зајакнуваат
капацитетите на
здруженијата и синдикатите
на новинарите, како и
саморегулаторните тела и
дека е потребно зголемување
на финансиската поддршка за
професионализирање и
независност на медиумите.
Во однос на родовите
прашања, се препорача
Комисијата да ја вклучи
родовата еднаквост меѓу
клучните приоритети во
пристапните преговори со
земјите од Западен Балкан.

На Форумот беше
истакнато дека е
потребно
продлабочување на
односите меѓу
социјалните
партнери на
регионално ниво.

Целосниот извештај од
Форумот е достапен на
www.tacso.org.
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Накратко за проектот ТАКСО

Партнери на
проектниот конзорциум
SIPU International
www.sipuinternational.se

Ecorys International
www.ecorys.com

Техничка поддршка за граѓанските организации (ТАКСО) е проект финансиран од
Европската Унија, кој обезбедува техничка поддршка за граѓанските организации
од земјите корисници на инструментот ИПА (Западен Балкан и Турција). Првата
фаза на проектот ТАКСО започна во август 2009, беше продолжен во 2011 и
заврши во август 2013. Втората фаза на проектот—ТАКСО 2 започна во септември
2013 и ќе се спроведува до август 2017.
Мисијата на ТАКСО е да се зголеми и да се подобри капацитетот и дејствувањето
на ГО како и нивната демократска улога. Преку активностите за градење капацитет,
поддршката и помошта обезбедена од ТАКСО, целта е да се зајакне граѓанско
општество и да се стимулира култура и опкружување поволни за граѓанското
општество. Иако ТАКСО 2 ќе продолжи да работи во иста насока како и во
минатите четири години, проектот ќе ги фокусира своите активности на следните
четири прашања:
1. понатамошно јакнење на улогата на граѓанското општество во демократизација
на национално ниво и во пристапните процеси;
2. подобрување на комуникацијата на ГО и зголемување на видливоста на нивниот
придонес во општеството;
3. поддршка во откривање нови стратегии и пристапи на мобилизирање ресурси,
потребни за обезбедување оддржливост и развој на граѓанското општество; и
4. подобрување на правната и институционалната рамка за делување на ГО.
Два нови аспекти се додадени во областите на одговорности на ТАКСО 2,
Програмата Луѓе за луѓе (P2P) и постепеното префрлање на услугите на ТАКСО на
ресурсните центри.

Intrac
www.intrac.org

Информации за контакт

Partners Foundation for Local
Development
www.fpdl.ro

Регионална канцеларија
Потоклиница 16
71 000 Сараево
Босна и Херцеговина
Тел: +387 (0)33 532 757

Euclid Network
www.euclidnetwork.eu

info@tacso.org

SMART
www.smart.hr

Босна и Херцеговина,
канцеларија
Danijela Ozme 1
71 000 Сараево
Босна и Херцеговина
Ph. no: +387 (0)33 220 517
info.ba@tacso.org

Црна Гора, канцеларија
Далматинска 78
20 000 Подгорица,
Црна Гора
Тел: +382 20 219 122 /123
info.me@tacso.org
Србија, канцеларија

Шпанских бораца 22б
стан бр. 10
10 000, Приштина, Косово 11 070 Нов Белград, Србија
Тел: +381 11 3284 188
тел: +377 38 220 517
info.rs@tacso.org
info.ko@tacso.org
Косово*, канцеларија

Албанија, канцеларија
Kotoni Business Centre,
Rr „Donika Kastrioti“,
Ndertesa 3, H.2, Ap.6
Тирана, Албанија
Тел: +355 (4) 22 59 597
info.al@tacso.org

Fazli Grajqevci 55

Македонска канцеларија
Никола Парапунов 41А
1060 Скопје
тел: +389 2 3225 340
info.mk@tacso.org

Турција, канцеларија
Tunus Caddesi 85/8
06680 Kavaklidere/Анкара
Тел: +90 312 426 4451
info.tr@tacso.org

*Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со

Резолуцијата 1244 и Мислењето на МСП за косовската декларација за независност
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