
„ПОДОБРУВАЊЕ НА ВКЛУЧЕНОСТА И ВЛИЈАНИЕТО НА 
ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА И ПРИ 
ДОНЕСУВАЊЕТО ОДЛУКИ КАКО ПОДРШКА НА ДРЖАВАТА ВО 

ПРОЦЕСИТЕ НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕУ”

Проектот го спроведуваат:

МЗЗПР

Проектот е финансиран од Европската Унија

Македонското здружение за заштита при 
работа (МЗЗПР), во партнерска соработка 
со Организацијата за работодавачи на 
Македонија (ОРМ) и Сојузот на синдикатите 
на Македонија (ССМ), на 15.12.2017 
започнаа со имплементација на проектот: 
“Подобрување на вклученоста и влијанието 
на граѓанското општество во јавните 
политики за безбедност и здравје при работа 
и при донесувањето одлуки како подршка на 
државата во процесите на пристапување кон 
ЕУ”

Проектот кој е финансиски подржан 
од Европската Комисија, преку шемата 
на грантови “Подршка на граѓанските 
организации во рамките на Акцијата за 
граѓанско општество во период од 2016-
2017” (EuropeAid/155322/DD/ACT/MK), 
има за цел да ја подобри вклученоста и 
влијанието на граѓанското општество во 
јавните политики и во донесувањето одлуки, 
да го зголеми нивното влијание врз клучните 
реформи за понатамошна подршка на 
државата во процесите на пристапување 
кон ЕУ, како и да се зголеми дијалогот 
и партнерството помеѓу регионалните 
граѓански организации од ИПА регионот. 

Од почетокот на имплементацијата на 
проектот, извршени се голем број на 
активности кои се однесуваат на јакнење 
и унапредување на организациските 
капацитети на сите организации кои 
активно работат и имаат клучно влијание во 
спроведувањето на политики и реформи за 
безбедност и здравје при работа.

ЗОШТО Е НЕОПХОДЕН ОРГАНИЗАЦИСКИ 
РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ? 

Во Република Македонија има 
организирано граѓанско општество кое 
работи во релативно поволна средина и 
ограничена кондиција. Една од целите 
и напорите кон кои се стремам, најпрво 
како професионалец  со повеќегодишен  
ангажман во граѓанскиот сектор е создавање 
на вкоренето и динамично граѓанско 
општество кое активно ќе влијае на јавните 
политики. 

Добро е да се знае дека граѓанските 
организации кои се очите и ушите на 
граѓаните и заедницата можат да имаат 
придонес во постигнувањето на реформи и 
голем удел кон Евроатланските интреграции 
на нашата земја.  Во однос на структурата 
и ресурсите на ГО, повеќе национални 
и регионални истражувања, дел од 
извештаите и препораките на Европската 
комисија ја потенцираат важноста дека 
вака организирано граѓанско општетсво 
треба посебно внимание да посвети 
на капацитетите и своите стратешки 
приоритети и нивните специфични потреби 
за организациско јакнење, застапување 
на политики и иновативни и fundrasing 
активности. Можеби треба повеќе да се 
фокусираме на организацискиот развој на 
ГО во насока на креирање на повлијателни 
ГО, а оттука и подобрена соработка и 
долгорочна самоодржливост.

Граѓанско одржливо 
општество: клучен 
придонес во 
креирањето и 
имплементирањето на 
ефективни политики за 
безбедност и здравје 
при работа
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Ние, во нашето здружение, гласно 
зборуваме дека само преку 
вмрежување и соработка на 
национално и регионално ниво 
можеме заеднички да придонесме 
кон остварување на нашата цел 
за унапредување на безбедноста 
и здравјето при работа и 
постигнувањето на безбедни и здрави 
работни места.

Поради тоа, нашиот концепт со овој 
проект е генерално да се зајакне 
влијанието на граѓанското општество  
и да се подобри капацитетот и 
дејствувањето на ГО кои делуваат во 
областа на безбедноста и здравјето 
при работа и работните услови. 

Кон средината на март, двајца 
надворешни консултанти започнаа 
процес на проценка и евалуација 
на организациските капацитети 
и детектирање на потребите на 
шест граѓански организации кои 
се членови на Националниот 
совет за БЗР. Целта на проценките 
и анализите од истите е да 
произлезат стратешки документи, 
процедури или пак директни 
консултации, кои ќе придонесат 
кон воспоставување поефикасни и 
поефективни внатрешни системи. Од 
спроведените анализи, во месец Јуни 
произлегоа шест посебни извештаи 
за организациските предности, 
слабости, влијанија и предизвици 
во однос на нивниот понатамошен 
развој. Во текот на месец Јули се 
организираа дополнителни состаноци 
со надворешните консултанти во 
шестте граѓански организации и 
се презентираа произлезените 

извештаи од проценките, врз основа 
на кои, започната е процедура на 
подготовка на документи, во насока 
на подобрување на внатрешните 
капацитети, кои ќе допринесат кон 
нивно зголемено влијание и учество 
при донесувањето одлуки во областа 
на БЗР.  

Дополнително на организациските 
проценки, во месец мај, започна 
спроведувањето на четири дводневни 
обуки на обучувачи. Целта на 
четирите дводневни обуки за 
обучувачи е учесниците да се стекнат 
со познавања, вештини, методологии 
и алатки, кои ќе ги применат во 
своите организации, за поуспешно 
организациско управување, 
стратешко размислување и делување, 
како и подобрување на имиџот и 
рејтингот на самите организации 
во јавноста. Стекнатите знаења и 
вештини, учесниците ќе го пренесат 
во своите матични организации, сето 
тоа во насока за нивна поголема 
застапеност и делување при 
донесувањето одлуки и креирањето 
јавни политики. Учесниците на 
обуките беа одбрани со јавен повик, 
доставен од страна на организациите 
и беше направена селекција за 
најсоодветните 12 учесници, кои 
своето стекнато знаење ќе имаат 
можност понатака да го пренесат во 
своите матични организации.  

Првата обука на обучувачи се 
одржа во просториите на Стопанска 
Комора на Македонија, на тема - 
Организациско Управување, каде што 
имаше по двајца учесници од шестте 
граѓански организации, членови на 
Националниот Совет за БЗР. 

Во првата обука беа вклучени 
следните теми: Управување 
со невладините организации; 
Управување со промените и 

ефективни организации, Анализа 
на надворешното опкружување; 
Дефинирање на стратешките цели 
на организацијата; Оперативно 
планирање; Принципи на одговорност  
и добро владеење во невладините 
организации.  

Обуката, кон спроведената 
евалуација помина одлично, 
а учесниците истакнаа дека 
презентираните алатки, методологии 
и практични вежби, значително ќе 
придонесат кон оптимизирање на 
постоечките внатрешни системи во 
самите ГО.

Во месец Јуни, на истата локација, 
беше организирана втората обука 
за обучувачи на тема Финансиско 
и административно работење, 
каде што повторно беа присутни 
истите учесници, кои имаа можност 
да се стекнат со дополнителни 
знаења, техники и методологии за 
поефикасно работење од областа 
на финансиите. На оваа обука беа 
опфатени следните теми: Вовед во 
финансиско и административно 
работење на непрофитни 
организации; Принцип на финансиски 
менаџмент, финансиско планирање, 
Сметководство и системи за 
евиденција на финансиски 
трансакции; Финансиски мониторинг 
и известување; Внатрешна 
финансиска контрола; Финансиска 
контрола и процедури за работа; 
Ревизија и евалуации; Стратегиски 
финансиски менаџмент.

Втората обука за обучувачи беше, 
исто така, одлично оценета од страна 
на учесниците, при што тие особено 
истакнаа дека знаењата и вештините 
кои ги стекнале на обуките, во 
делот на алатките за финансиско 
и административно работење, 
со сигурност ќе ги пренесат и 
применат во своите организации, 
а методологиите кои биле детално 
објаснети и разработени, значително 
ќе им го унапредат и олеснат 
работењето. 
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Двете до сега поминати обуки 
Организационо управување 
и Финанско менаџирање беа 
исклучителни интересни, одлично 
осмислени со работилници 
преку кои можевме практично 
да го извежбаме и искусиме веќе 
слушнатото и наученото. Одлични 
предавачи кои на многу разбирлив, 
практичен и применлив начин ги 
доближија термините и праксите 
на обработените теми.

Корисноста од обуките е голема и 
стекнатите знаења применливи 
во натамошното функционирање 
и развој на Здружението од каде доаѓам. Очекувам и од наредните две обуки 
да се формира една целина во сетот на знаења како би можеле како идни 
тренери да ги пренесеме целосно искуствата од обуките на нашите колеги. 

Анета Атанасовска

Следните две обуки за обучувачи на темите: Проектен циклус и Лобирање и 
застапување, ќе бидат одржани во Охрид, кон крајот на месец Август, каде 
што учесниците, покрај можоста да се стекнат со вештињи и знаења, ќе имаат 
прилика да си разменат взаемни искуства, мислења и предлози за поголемо 
влијание и застапеностна ГО и преку неформалното четиридневно дружење.

По завршувањето на обуките за обучувачи, во месец Септември, ќе започне 
спроведувањето на вториот циклус на тродневни обуки, кои ќе вклучат 
поголем број граѓански организации, а учесниците на обуките за обучувачи/
ментори, ќе имаат можност дел од стекнатото знаење, да го пренесат и на 
поширок аудиториум.

Целта на овие обуки е зајакнување на капацитетите на Го и социјалните 
партнери, од областа на БЗр, зголемување на застапеноста и долгорочно 
стратешко организациско планирање на вклучените ГО. 

Алатките за Организациско 
Управување, беа презентирани на 
јасен и применлив начин.  Сите 
обуки се планирани и адресирани 
на НВО(НПО) секторот, но морам 
да истакнам дека наученото е 
применливо и надвор од тој сектор. 
Интерактивните вежби беа 
посебно корисни, за совладување 
на презентираните материи на 
соодветен начин.

Сознанијата и пристапот на 
објаснување од аспект на Финансиски 
Менаџмент, се од голема корист за 
подобро разбирање и придржување до 
условите кои од таму произлегуваат. 
Вежбите од областа на буџетирање, 
според мене се најкорисните од 
втората сесија – пред се од аспект 
на разбирање на сопфатноста на 
буџетирањето, како многу важен 
фактор за секој вид на организација. 
Придонесот за МЗЗПР ќе биде подобро 
разбирање на финансиските текови, 
а се надевам позитивно ќе се одрази 
на активностите на МЗЗПР.

Коста Петровски


