Промени за одржливост
Проект е финансиран од
Европската Унија
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Финансиската одржливост е клучен предизвик за граѓанските организации (ГО). „Грас-рут“*
граѓанските организации се особено ранливи, бидејќи немаат капацитети за искористување на
странски финансиски средства и затоа прибирањето средства од локални извори е од особено
значење за нив.
„Промени за одржливост“ ги обединува ГО во застапување за законски измени што ќе овозможат
поволна средина за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор. Проектот им помага на „грас-рут“
организациите, да спроведат локални иницијативи, да соработуваат со другите чинители и да го
подобрат својот капацитет за финансиско управување, транспарентност и отчетност.
Посебно внимание посветуваме на градење на локални меѓусекторски партнерства во коишто ГО,
локалните институции и бизнисите работат заедно за да создадат позитивни промени во нивните
заедници.

Нашите очекувања
1. Формирање мрежа за финансиска одржливост на ГО со широко учество на најмалку 20
релевантни ГО;
2. Иницијативи за застапување базирани на докази подобрување на законската рамка во врска
со финансиската одржливост на ГО спроведени преку дијалог и соработка со државните
институции и деловната заедница;
3. Зголемени капацитети на 60 ГО за финансиско планирање и управување на транспарентен и
отчетен начин;
4. 14 ГО започнуваат модели за нивните локални иницијативи преку трипартитни партнерства (
ГО- институции- бизниси) и за локално прибирање средства;
5. Поддржани и промовирани меѓусекторски партнерства за одржливост на граѓанските
организации.

*„Грас-рут организација е самоорганизирана група на поединци кои работат за заеднички интереси преку волонтерски-базирана, непрофитна организација. Грас-рут
организациите обично имаат низок степен на формалност, но поширока цел од групите за самопомош, организации во заедницата или месните заедници.“
Anheier, H./List, R. Dictionary of Civil Society, London: Routledge, 2005
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Промени за одржливост
Проект е финансиран од
Европската Унија

Нашите цели:

Да се придонесе за градење поволна средина за финансиска одржливост на ГО во земјата.
Да се воспостават систематски и обединувачки
напори за застапување на ГО насочени кон
поволна финансиска средина.

Да се зголеми способноста на помалите ГО и
„грас-рут“ организациите за финансиска
одржливост и отчетност.

Да се поддржат модели на меѓусекторски
партнерства и прибирање финансиски
средства за одржливи локални иницијативи на
ГО.

Активности
Воспоставување мрежа за
финансиска одржливост на ГО
•
•
•

•

Основање неформална
мрежа;
Воспоставување на
мултисекторски
советодавен комитет;
Развивање програмски
приоритети и акциски план
за застапување на
мрежата;
Промотивен настан.

Застапување за финансиска
одржливост на ГО
Серија активности за дијалог за јавни
политики и застапување базирано на
докази. Нашите интереси за
регулативата вклучуваат:
• Даночен третман на ГО;
• Даночни олеснувања за
донации и спонзорства за ГО
и поврзување со
статус на организации од
јавен интерес;
• Сметководствен систем за
непрофитни организации;
• ГО како работодавачи и
поддршка преку активни
мерки за вработување.

Градење капацитети за
финансиско управување,
транспарентност и отчетност
•

•
•
•

Две дводневни обуки за
финансиско управување,
одржливост, транспарентност и
отчетност (50 претставници од
ГО);
Скроена поддршка на 30 мали
ГО и „грас-рут“ организации
(интерактивни и практични);
Пакет алатки за почетници за
финансиско планирање и
управување со ГО;
Конференција за меѓусекторско
партнерство за одржливост на
граѓанските организации.
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Ре-грантирање
•
•
•

Два повика за грантови за
вкупно 14 ГО;
Грантови од 1.000 до 6.000
евра за одржливи локални
иницијативи;
Поддршка за локални
меѓусекторни партнерства.

