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Мреже



Умрежавање за социјалних 
промена

 Формалне и неформалне структуре
 Повећање броја и утицаја услед:
 Глобализација
 Накнаде за управљање вишеструким 

недржавним актерима
 Признавање друштвеног капитала
 До 2016. године процијењено је да на 

глобалној сцени ради преко 20.000 
транснационалних грађанских мрежа.

 Постоји неколико десетина мрежа за воду и 
здравље, а последња у региону је БАЛКАНСКА 
МРЕЖА за WASH, али у Македонији нема



∗ Идентификовали
∗ Позвали на сурадњу
∗ Едуцирали
∗ Послали на терен

Како смо то направили у 
Македонији?



Ангажовали смо укупно 13 организација, а приједност 
смо дали на:

Grassroots - – локалним организацијама
Организације које раде са рањивим категоријама -
насеље (Ромима, руралне – недоступни делови 
општине, сиромаси...)
Организације са добрим релацијама и на локалном -
нивоу, али и са локалној заедници

Како смо то направили у 
Македонији?



Шта смо овим променили?
Релацију од...

Од …
∗ Патернализам
∗ 1-насочен финансиска 

врска
∗ Фокус надолу

Во …
∗ Партнерство
∗ Мулти-funkcionalni

односи
∗ Заеднички фокус кон 

потребите на заедницата

Локална
власт

ГО

Потреба на 
заедницата



Од ГО-а тражили смо информације и од
подршци правном оквиру

∗ Приступ информацијама
∗ Консултације о питањима од јавног интереса
∗ Учешће у доношењу одлука
∗ Учешће у управљању локалним јавним службама
∗ Добри стандарди за бесповратна средства



Оквир за сарадњу

• Споразуми између локалних власти и невладиних 
организација за побољшање односа заједничких 
предности. 

• Заједничка начела
• Заједничка подухвата



Област сарадње 

∗ Информације и консултације
∗ Одлучивање
∗ Пружање услуга
∗ Финансирање
∗ Волонтирање



Консултације

Локална самоуправа
План консултације
Користите чист језик
Дозволите 8-12 недеља
Анализирајте повратне 

информације
Будите спремни да 

промените предлог

Невладин сектор
Подстицање учешћа∗
јасно о изборној јединици∗
Обезбедите објективне ∗
повратне информације
Поштујући поверљивост ∗
информација ухапшених



Финансирање

Локална самоуправа
Будите транспарентни у процени ∗
кандидата
Признавање основних трошкова ∗
невладиних организација
Будите доследни у погледу ∗
финансирања
Промовишите фер приступ∗
Успоставити фер нивоа ∗
финансирања

Невладин сектор 
∗ Стандарди за запошљавање
∗ Стандарди за управљање
∗ Финансиски системи



Када је потреба повезаност са невладиним 
организацијама и са цивилним друштвом

1. Пропала држава

2. Децентрализовано управљање

3. Реконцептуализација менаџмента

4. Непоштовања људска права



– Подизање свијести и заступање
- Промовисати различите циљеве од јавног интереса
- Омогућити изградњу мреже
- Мобилизација грађана у демократским процесима
- Истраживање и развој технологија и стандарда
- Развијање и ширење најбољих пракси

УлогаЦО


	��Приступ водама и канализацији и улога ГО-а�Наташа Доковска Спировска��
	Мреже
	��Умрежавање за социјалних промена�
	Како смо то направили у Македонији?
	Како смо то направили у Македонији?
	Шта смо овим променили?�Релацију од...
	Од ГО-а тражили смо информације и од�подршци правном оквиру
	Оквир за сарадњу
	Област сарадње 	
	Консултације
	Финансирање
	Када је потреба повезаност са невладиним организацијама и са цивилним друштвом
	УлогаЦО�

