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Глава 1. Тековните предизвици со корупцијата во 
ЈИЕ и улогата на ГО

И покрај некои важни достигнувања, најмногу во однос на 
стабилизација на демократските институции, усвојување на закони во клучни 
антикорупциски области, намалување на ситната корупција и зголемување 
на јавната нетолеранција кон корупцијата, реформите во антикопруцијата и 
доброто владеење не се консолидирани, се чини дека корупцијата меѓу избраните 
политичари и судии се зголемува, а спроведувањето на антикорупциската 
легислатива е недоследно1. Системот за следење на корупцијата на СЕЛДИ 
покажува дека меѓу 2001 и 2016 година во регионот има постојан, но нееднаков 
напредок во справувањето со корупцијата на пониско административно 
ниво. Сепак, некои земји имаат пониски оценки во 2016 во споредба со 2014 
година. Клучното прашање во однос на антикорупцијата во регионот останува 
високото ниво на корупција и заробената држава, што се гледа во недостатокот 
на истражувања, а камоли ефективни судски гонења на политичката корупција2. 
Ова го поткопува функционирањето на основните демократски институции, 
како поделбата на власта. Специјализираните национални антикорупциски 
институции се борат да ги комбинираат превентивните и репресивните 
функции. Законодавците и парламентите во регионот не се високо рангирани 
во однос на довербата на јавноста. Кодексите на етичко однесување се ретки 
и не се спроведуваат, а регулативата во однос на лобирањето е уште поретка. 
Само пред кусо време почнаа да се воведуваат процедури за одземање на 
имунититет од судско гонење, иако ограничено; секогаш кога во собранието 
има антикорупциско тело, тоа е обично заради надзор на некоја извршна 
агенција, наместо за справување со корупцијата на пратениците. Културата на 
задржување „контрола“ над органите на државната администрација наместо 
нејзино работење преку инструменти базирани на мотивација го спречува 
и зајакнувањето на професионалната државна служба и намалувањето на 
корупцијата. Во сите земји во регионот има значителни скриени економии, 
што го потврдува широкиот јаз меѓу формалните и неформалните институции. 
Ова создава волшебен круг во однос на средствата од корупцијата кои имаат 
неправедна пазарна предност и го блокираат економскиот развој, како што се 
гледа од многу големиот јаз во приходите, вработувањето и сиромаштијата во 
Европа. Бидејќи немаат можности дома, луѓето од регионот гласаат со нозе, 
напуштајќи ја Европа во голем број.

Намалувањето на корупцијата бара релевантни мерки за градење 
институции и создавање општествени предуслови за воспоставување на 
владеењето на правото. Во тој контекст, ГО во регионот можат да придонесат со 
позиционирање на своите активности преку изнаоѓање заедничка платформа 
со реформски насочените локални политичари и со државните институции и 
регионалните, како и со европски и меѓународни интересни групи кои работат 
на антикорпуциско следење, превенција и гонење. Ова е тешка задача за ГО во 
еден регион врзан со државни финансии и со мал капацитет и иницијативи во 
приватниот сектор. Освен ова, владите и радикалните локални политички групи 
станаа сè посилни во етикетирањето на ГО, кои првенствено добиваат средства 
од САД, но во некои случаи и од европски донатори како агенти на странски 
интереси, барајќи да се намали нивното влијание. Еден начин да се намали 

1  СЕЛДИ, Центар за студии на демократијата, (2015). Anticorruption Reloaded: Assessment of Southeast 
Europe. 
2  СЕЛДИ, Центар за студии на демократијата (2016). Shadow Power: Assessment of Corruption and 
Hidden Economy in Southeast Europe.
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овој локален непријателски однос е вклучување во заедничка прекугранична 
акција и размена на знаења во областа на доброто владеење и антикорупцијата. 
Иницијативите како Лидерството за развој и интегритет на Југоисточна 
Европа (СЕЛДИ) ги собираат водечките ГО во областа за да им помогнат да 
се надоградат на постоечките и да создадат нови можности за подобрување на 
владеењето и антикорупцијата. Можностите за пристапување кон Европската 
унија создадоа генерална поволна политичка рамка за справување со 
корупцијата во Југоисточна Европа. Еден клучен заеднички заклучок изведен 
од спроведувањето на проектите кофинансирани од ЕУ кои се однесуваат на 
создавање мража на ГО во ЈИЕ е дека меѓународниот притисок и финансирање 
треба да се надополни со домашни, динамични платформи на ГО кои се 
покажале способни за постојано следење на внатрешниот развој на состојбите, 
подигање на свеста за прашањата кои се важни, учење од колегите во регионот 
и формирање коалиции кои се состојат од партнери во владата, невладиниот, 
приватнтниот секор и од меѓународни партнери за дејствување на конкретни 
прашања3. Тековната стратегија има за цел да ги постави принципите на работење 
на таквите платформи за добро владеење и антикорупција во ЈИЕ, користејќи 
ги како основа претходните активности и резултатите на Иницијативата за 
правен развој на Југоисточна Европа (СЕЛДИ) во 2001-2002 година и земајќи ги 
предвид напорите за трансформирање на Пактот за стабилност на Југоисточна 
Европа во Регионален совет за соработка со своја Регионална иницијатива за 
антикорупција. СЕЛДИ има за цел да служи како пример за отворена, домашна, 
регионална платформа за граѓанско општество за антикорупција и добро 
владеење, по примерот и на активностите на домашното граѓанско општество и 
на регионалните иницијативи на владите како Стратегијата на ЈИЕ за 20204 на 
Советот за регионална соработка. Стратегијата на ЈИЕ за 2020 бара работење 
според правилата, а не дискрециони одлуки во борбата против корупцијата, 
конкурентни стандардизирани јавни набавки и градење на капацитетите на 
агенциите за спроведување на законите и на судството. СЕЛДИ работи со 
владите на ЈИЕ и со другите интересни групи за да се продолжи со реформите 
на доброто владеење во регионот. Во 2012-2016 година, СЕЛДИ беше признаена 
како квалитетна иницијатива заради своите напори во регионот и во Европа во 
однос на создавање основа за поактивно застапување во иднина.

Иницијативите на ГО од ЈИЕ, вклучително и СЕЛДИ, како и граѓаните можат да 
придонесат кон дебатата за доброто владеење и антикорупцијата на ниво на ЈИЕ 
и ЕУ, во различни форми. На пример, можат да обезбедат препораки и коментари 
за извештаите за напредокот кон ЕУ (поглавја 23 и 24) или да спроведат следење 
на процесот на спроведување на Конвенцијата на Обединетите Нации против 
корупцијата – UNCAS (види Using the UN Convention against Corruption to 
Advance Anti-corruption Efforts: A Guide). Тие исто така можат да се приклучат 
кон иницијативи во рамките на столбот на владеење на Стратегијата за ЈИЕ 2020 
(SEE2020 Strategy) или работат со други меѓународни интересни групи активни 
во регионот, како УНОДК, УНДП, ОБСЕ, итн.
Особено внимание треба да се посвети на меѓународната соработа. Со оглед 
на екстремната партизираност на домашната политика, меѓународната 
посветеност го олеснува прифаќањето на реформските политики кои инаку 
би биле отфрлени од домашните политичари. Извештаите за напредокот на 
Европската комисија, финансирањето на ЕУ на реформите и договорите за 
твининг се клучни меѓународни инструменти за националните антикоруптивни 
агенди во повеќето земји на ЈИЕ. Меѓутоа, меѓународната вклученост исто така 
придонесува за ризикот од оддалеченост од домашните состојби, нереални 
очекувања за брзи решенија, па од своја страна би можела да резултира со 

3  СЕЛДИ, (2013). SELDI Strategy and Action Agenda for Good Governance and Anticorruption in Southeast 
Europe.  
4  Регионален совет за соработка, (2013). Southeast Europe 2020 Strategy: Jobs and Prosperity in a 
European Perspective.  
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усвојување на површни и ад-хок мерки. Ова понатаму се засилува со природната 
преференца на ЕУ за пристапот од една кон друга влада, кој често создава 
одделни реформски процеси паралелни на работата со ГО. Вклученоста на 
меѓународните партнери на реформаторски настроените политичари и партии 
треба да се поддржи и да се прифати од страна на граѓанското општество во 
позиционирањето за соработката. 

Искуството на земјите на СЕЛДИ во справувањето со корупцијата од 2001 година 
покажува дека решавањето на предизвикот на корупцијата во регионот на ЈИЕ 
бара постојани напори на многу фронтови. Регионалните антикорупциски 
извештаи на СЕЛДИ даваат извесен број препораки за понатамошен напредок 
во ограничувањето на корупцијата, кој исто така би влијаел на поврзаната 
скриена економија и организираниот криминал за блокирање на економскиот 
развој и добробит. Иако комплексноста на прашањата за добро владеење бара 
сеопфатен пристап во многу различни домени, искуството на СЕЛДИ од 2012-
2016 година покажува дека три клучни прашања треба да биат приоритет во 
земјите во регионот и на европско ниво за да се постигне пробив на среден рок:

1. Ефективно гонење на корумпираните политичари на високо ниво, како и 
на и повисоко позиционираните државни службеници. Ниту една земја не 
усепала да го скрши волшебниот круг на корупцијата без да покаже постојан и 
кохерентен напредок во овој поглед во тек на три четиригодишни политички 
циклуси.

2. Независен механизам за следење на корупцијата и антикорпуцијата на 
национално и регионално ниво за да се обезбедат повеќе податоци и постојана 
анализа за да се интегрираат и дијагнозата на корупцијата и препораките и 
евалуацијата на антикорупциските политики. Критично е ваквите механизми 
да ги испорача граѓанското општество во сорабока и со прифаќање од страна 
на државните власти.

3. Критичните сектори со ризици за висока корупција и заробена држава (како 
енегријата, јавните набавки, раководењето со претпријатијата во државна 
сопственост, царината, полицијата, обвинителството и судовите, даночните 
органи, како и другите регулативни тела) треба да имаат приоритет. 

1.4 Клучни препораки



Глава 2. Зголемување на севкупните капацитети на 
ГО во ЈИЕ  

Невладините организации во Југоисточна Европа се важна движечка сила во 
антикорупцијата. Не е ретко тинк-тенкови да подготвуваат закони, еколози 
ефективно да ги предизвикуваат заробените институции или критичните 
организации да катализирираат/успеваат да донесат нови регулативи за 
транспарентност во државните бирократии.5 Но, во ЈИЕ сè уште има долг 
пат додека јавните барања за ефективно застапување и спротивставување 
на корупцијата не се пренесат во политики, поради бројни недостатоци. 
Иако ГО во регионот успеаја да создадат некои меѓународни јавни-приватни 
партнерства, овие не секогаш се пренесуваат и во домашни партнерства. На 
пример, и покрај фактот што граѓанското општество формално се консултира 
кога се презентираат нацрт-закони и стратегии, нема суштинска посветеност на 
вклучување на граѓанското општетсво како витален чинител во овој процес.6 
Преголемото потпирање на меѓународното финансирање, вклучитечно 
и европското, и недостатокот на национални политики за негување жив 
граѓански сектор во Југоисточна Европа го загрозуваат одржливото влијание и 
создавањето локални антикорупциски лидери.

ГО во регионот се соочуваат со поголем број проблеми во однос на капацитетите 
и нивниот развој, како:

•	 неадекватни човечки ресурси;

•	 лошо раководење и стратешко планирање;

•	 недоволно информации за националните политики на работа;

•	 ниски нивоа на аналитички капацитети;

•	 ниски нивоа на знаење за користење на техничките инструмени корисни за 
следење и/или анализа;

•	 недоволна поддршка од јавноста или од базата;

•	 неефиктивни и неодржливи мрежи7. 

Доброто владеење не е техничка вежба, туку бара национална клима на доверба 
и граѓанска и политичка одговорност – токму прашањата за кои ГО имаат 
најмногу да придонесат. Оттука, има потреба да се зголемат способностите 
на ГО да служат како чувари и да ја вклучат владата во антикорупциските 
реформи. Ова ја вклучува способноста да се собираат и подредуваат примарни 
информации за работата на владините институции, да се зајакнат вештините 
на ГО во прибирање, собирање и емпириско мерење на реалната ситуација со 
корупцијата и преку анализа на податоци, да се вклучат во институционална 
евалуација и формулација на извештаите за политиките на работа. Исто така, 
има потреба за подобро интегрирани локални мрежи во регионот со партнери 
од ЕУ, вклучително и преку овозможување едни на други пристап до некои 
финансиски алатки. Земјите од ЈИЕ кои не се членки на ЕУ се советуваат да 
научат од знаењето и експертизата која се наоѓа во мнгоу политики и практики во 
ЕУ, како антикорупцискиот извештај на ЕУ. За да имаат кредибилитет во својата 
антикорупциска работа, ГО во Југоисточна Европа треба да дадат пример за 
транспарентност и отчестност. Ова значи придржување кон строги принципи за 
конфликт на интереси, обезбедување своја сопствена саморегулација, редовни 

5  Center for the Study of Democracy, (2010). Civil Society in Bulgaria: Trends and Risks, стр 24. 
6  Center for the Study of Democracy, (2013). Recent Developments and New Prospects: Major Corruption 
Challenges in Southeast Europe. Center for the Study of Democracy, стр 10. 
7  Sterland, B., Rizova, TACSO, (2010). Civil Society Organisations’ Capacities in the Western Balkans and 
Turkey: a Comparative Summary of the Eight Country CSO Needs Assessment.    
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ревизии, објавување на финансиски извештаи, експлицитни и трансапрентни 
процедури за корпоративно владеење, и применување на мерки против 
заробеноста со посебни интереси.

Финансирањето и правната клима во која работат ГО во ЈИЕ исто така треба 
да се подобри во однос на (а) правилата и регулативите за јавно финансирање 
(финансирањето на ГО треба да биде за јавна добробит, а не комерцијално); (б) 
меѓународните средства и средствата од ЕУ не треба да се распределуваат преку 
националните влади; (в) донаторите треба да размислат голем дел од програмите 
за добро владеење да ги спроведат во соработка меѓу граѓанските организации 
и државните институции8. Овие програми треба да имаат експлицитни барања 
против заробеноста на ГО со посебни интереси. За да се постигне влијание во 
областа на ГО потребна е подолгорочна перспектива (10 години и повеќе) и 
постојана посветеност.

8  Центар за студии на демократијата, (2013). Civil Society in Bulgaria: Between Social Entrepreneurship 
and State Capture.



Глава 3. Зајакнување на капацитетите на ГО за 
справување со корупцијата

Националните и локалните граѓански организации кои специјализираат за 
антикорупциски мерки треба да можат да се пронајдат едни со други, бидејќи 
се стремат да ја пренесат свеста и значењето на борбата против корупцијата на 
најефективен и најефикасен начин. Ова исто така треба да вклучи разбирање 
на полиња и областите поврзани со неа, како организиран криминал, скриена 
економија, добро владеење, отворена влада, итн. Преку соработка и градење 
институционални рамки, може да се воспостави прифаќање на антикорупциските 
мерки. Затоа, соработката резултира со зголемена транспарентност, отчетност 
и ефективност поради договорената агенда за акција. Ова може да се спроведе 
со менување на внатрешната структура или модусот на дејствување на ГО за 
да се зголеми нивната отвореност и како последица, нивното прекугранично 
влијание. Соработката ќе го зголеми социјалниот капитал заедно со врските со 
заедницата9, на тој начин придонесувајќи за динамично граѓанско општетсво 
во Југоисточна Европа кое е способно за учество во јавната дебата и за 
влијание врз процесите на донесување политики и одлуки во областа на 
антикорупцијата и доброто владеење.

Алијансите кои се насочени кон промени во политиките мораат да се стремат 
кон зголемување на својата база на моќ и ефективноста на своите напори за 
влијание врз политиките. За да изградат силна, ефективна и здрава алијанса, 
прво, некој треба да ја покрене иницијативата за некое прашање, а второ, 
треба да има некој кој сака да се придружи на активноста. Градењето алијанси 
и работењето со нив значи истовремено да се работи и на содржината и 
на врските. Кога ќе се случи ова, иницијативата може да започне да расте 
и ќе резултира во споделена амбиција за наоѓање начини за справување со 
корупцијата10. За понатаму да се најдат синергии и соработка во регионот, може 
да се подготви анализа на категоризацијата на мрежата. Ова, од своја страна, 
треба да биде насочено кон проценка на тоа дали има други ГО кои имаат иста 
иницијатива за влијание врз политиките и да се даде анализа на цврстината 
на изградената мрежа на тој начин што ќе се види како секоја ГО успева да се 
вклучи во оние иницијативи.  

Соработката меѓу националните и локалните граѓански организации е витална 
за да се овозможи поголем фокус на справувањето со корупцијата на централно 
и на локално ниво. Корупцијата не може да се објасни само со домашните 
околности, бидејќи треба да се земат предвид извесен број причини низ регионот 
за да се разбере длабочината на корупцијата и нејзините ефекти. Прифаќање 
една хоризонтална структура би го зголемило капацитет на претставниците на 
ГО како резултат на размената не практичното знаење11.  

Во овој контекст, се препорачува ГО во ЈИЕ во своите активности да обрнат 
особено внимание на три главни активности: (а) институционален развој: 
подобрување на врските меѓу организациите; (б) организациски развој: како се 
развива внатрешниот капацитет за персоналот да ги подобри своите резултати 
и успех; (в) иницирање на „брз скен“ за потенцијални партнери со преглед на 
нивната мисија, главни целни групи, извори на приходи и главни донатори. 
Алтернативно, ГО можат да пристапат до информации на ниво на проект од 
веб платформи како базата податоци во проектот за антикорупција ЕРКАС12 
или антикорупциските алатки13. 

9  OECD Insights, (2009). Human Capital. What is social capital? 
10  ТАКСО, (2011). Advocacy and Policy Influencing for Social Change, стр 124. 
11  ТАКСО, (2011). CSO Management, Practical tools for organisational development analysis. 
12  European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS) Anti-Corruption Project 
Database. 
13  The Anti-corruption Toolbox – антикорупциските алатки беа проект инициран од Романското 

3.1. Соработка  
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на политиките
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Откако ќе се спроведе почетното скенирање и ќе се изнајде заедничка цел, 
има неколку чекори кои можат да се преземат за да се утврди ефективна 
антикорупциска стратегија14: (a) да се утврдат нормите за интегритет; (б) да 
се следат нормите со користење на ефективни институционални алатки како 
Законот за слобода на информирањето, и (в) да се информира јавноста. Откако 
ќе заврши периодот на следење, треба да се иницира кампања за изложување 
и активности за именување и засрамување, која треба да биде во центарот на 
медиумското внимание и директна, до граѓаните (преку флаери, информативни 
кампањи од врата до врата, итн).

Доколку сакаат да ја адресираат неволноста на граѓаните и приватните фирми 
да се вклучат во антикорупциски активности, ГО мораат да дадат примери за 
акција, успешни антикорупциски деловни алијанси, па дури и да поттикнат 
формирање на такви групи. Исто така, корисно е да се дадат примери за 
однесување и/или адекванти информации до обичните граѓани кои велат дека 
не знаат како да реагираат во ситуација кога има корупција. Освен ова, за да 
се спротивстават на скептицизмот кон антикорупциските активности на ГО, 
потребне е да се понуди конкретна последователна активност, како постојано 
следење и откривање на медиумите, работење со властите, давање повратни 
информации на граѓаните, итн.15 

Ефективноста на ГО во адресирањето на прашањата за доброто државно 
владеење во регионот зависи во голем степен од нивната способост да го 
одржат своето сопствено владеење. Треба да обезбедат своја саморегулација 
со прифаќање правила на однесување. ГО исто така треба да имаат подобро 
разбирање аа важноста од поголема транспарентност и отчетност.

Ризикот од заробеност на ГО од посебни интереси, корумпирани државни 
службеници или избрани политичари произлегува од можноста да се искористат 
одредени ранливи аспекти на непрофитниот сектор во регионот16:
•	 отсуство на задолжителни процедури за транспарентност;

•	 неефективно следење на финансиските регулативи;

•	 недостаток на култура на ревизија;

•	 ниско ниво на саморегулација и координација на активностите.

Оттука, спротивставувањето на заробеноста на граѓанското општество како дел 
од националните антикорупциски напори во Југоисточна Европа треба да биде 
на врвот на реформската агенда во регионот. Иако ГО се разликуваат во однос 
на големината, буџетите и изворите на финансирање, им се препорачува на сите 
да бидат добар пример за транспаренствот, до степен до кој им дозволуваат 
нивните финансиски и раководни капацитети – редовни ревизии, објавување 
на финансиките извештаи, експлицитни и транспарентни процедури за 
корпоративно владеење и мерки против заробеност од посебни интереси.

ГО можат да се стремат да промовираат транспарентност со ажурирање на 
своите веб страници. Ова од своја страна може да го подобри прецизирањето 
на податоците, како преку објавување на финансиските податоци, годишните 
извешати и финансирањето. Потоа, можат да бидат во контакт со надорешни 

академско друштво и продолжен од Европскиот истражувачки центар за антикорупција и градење дрѓави 
(ЕРКАС).  
14  Овие чекори за ефективна антикорупциска стратегија ги користело Романското академско 
друштво при иницирањето и раководењето на Коалицијата за чист парламент (Coalition for a Clean 
Parliament), алијанса на ГО формирана пред локалните и парламентарните избори во Романија во 2004 
година. Иницијативата е цитирана како пример за добра практика во Прирачникот на Светската банка за 
антикорупција и прифатена е од неколку ГО во Западниот Балкан и регионот на Црното Море.   
15  Idem.
16  Center for the Study of Democracy, (2013). Anti-Corruption Policies against State Capture, стр. 74. 

3.2 Зголемување на 
транспарентноста, 
отчетноста и 
легитимноста  
на ГО 



 14Зајакнување на капацитетите на ГО за справување со корупцијата

проценители, како Транспарифај17 кој дава глобално рангирање на финансиската 
транспарентност на големите тинк-тенкови. Притоа, ГО ќе можат меѓународно 
да се профилираат како организации кои се гордеат со тоа што објавуваат 
информации како финансирање и проекти18. 

Граѓанските организации можат да користат „синџири на влијание“, за да 
соработуваат со други ГО, како и со пошироката јавност, па така ефикасно да 
ја пренесат пораката19. Треба да се придаде важност на идентификување на 
други ГО со исти цели за влијание врз политиките на работа преку заедничко 
вмрежување, лобирање, кампањи, образование и зголемување на свеста20. 
Давањето презентации на надворешни настани и пишувањето заеднички 
извештаи за политиките на работи, белешки за медиумите, или куси осврти од 
една страница, комбинирано со насочена пошта, статии во весници, интервјуа 
и нови медиумски производи, како инфографици и видеографици, треба да се 
базирани на соработката на ГО за зголемување на легитимноста на препораките 
за политиките на работа. Кога им се дава подеднаков третман и на содржината 
и на врските во исто време, една инцијатива може да почне да расте и да создаде 
заедничка амбиција насочена кон наоѓање начини за справување со корупцијата.

Развивањето директни контакти и односи меѓу граѓанските организации и 
новинарите-истражувачи е клучен елемент за успехто на активностите на ГО 
во ЈИЕ во антикорупцијата. ГО треба пред сè да почнат со пристапување кон 
новинари со релевантно искуство кои претходно пишувалњ статии на слични 
теми. ГО треба исто така да им испраќаат конкретни информации на медиумите, 
а не да очекуваат дека новинарите ќе ги соберат важните пораки од генералните 
презентации или од некои настани.

Ако се обезбеди ефективна внатрешна комуникација, ќе има и ангажиран 
персонал и намалување на веројатноста некој член на персоналот да даде 
неточна или потенцијално штетна изјава на новинар.  Кога се подготвуваат 
извештаи за политиките на работа, ГО треба да има на ум дека новинарите и 
креаторите на политиките се насочуваат кон извршното резиме, така што тоа 
треба да ги нагласи главните наоди и препораки. Тимот за комуникации исто 
така може да подготви стандардни клучни пораки кои треба да се вметнат 
во главата стратегија за комуникација на ГО, уште повеќе подвлекувајќи ја 
клучната мрежа за соработка. Освен ова, успешното присуство на интернет 
може да ја зголеми улогата на ГО во градењето на капацитетите и застапувањето. 
Социјалните медиуми се отелотворени во различни канали на динамични 
медиуми на Интернет кои сочинуваат четити основни теми. Тоа се вмрежување 
(Фејсбук, Линкдин), блогирање (Вордпрес, Блогер), споделување видеа (Јутјуб, 
Вимео), и споделување фотографии (Фликер, Пинтерест). Преку овие, ГО можат 
да им пратат на граѓаните кратки, едноставни, визуелно ангажирани пораки 
и вредни информации кои можат да ги поттикнат барањата на граѓаните за 
поголема транспарентност и вклученост. Најважниот аспект во политиките и 
стратегијата за социјалните медиуми е да се обезбедат чести пораки кои редовно 
се постираат и, ако е неопходно, се повторуваат со последователни информации 
за скорешни случувања. Целите на политиките и стратегијата за социјалните 
медиуми треба да вклучат:

•	 прошитување на информациите и свеста за услугите кај заедницата на 
интернет;

•	 создавање вмрежени заедници за поддршка и споделување информации;

17  Веб страница на Транспарифај: http://www.transparify.org/get-five/  
18  Три членки на СЕЛДИ добија пет ѕвезди од Транспарифај во 2015 и 2016 година.
19  TACSO, (2011). Advocacy and Policy Influencing for Social Change. Достапно на:  http://www.tacso.org/
doc/doc_manual_5.pdf
20  UNCAC Coalition, Transparency International, (2014). Using the UN Convention against Corruption to 
Advance Anti-Corruption Efforts: A Guide, стр. 52. 

3.3 Синергија и 
соработка  
меѓу ГО

3.4. Работа со новинари-
истражувачи и 
успешно присуство 
на социјалните 
медиуми
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•	 поврзување на активизмот на интернет со активизмот вон интернет за да се 
зголеми влијанието на напорите за застапување;

•	 максимално користење на социјалните медиуми за прибирање фондови.

За ефективно да се примени разработената стратегија, неопходно е да се 
дефинира публиката, да се вклучи во процесот и соодветно да се модифицира 
јазикот на комуникацијата. ГО, вклучително и доменот на антикорупција, 
имаат навика да користат експертски јазик, кој не е лесно сварлив за јавноста. 
Кога комуницираат со граѓаните, треба да се трудат да го користат јазикот на 
„обичните луѓе“. Откако ова ќе се дефинира, конечниот елемент на успешното 
присуство во социјалните медиуми е подготовка за високо квалитетна содржина.

Треба да се земат предвид следниве насоки:

•	 користете слики, графикони, инфографикони и временски линии за да се 
објасни проблемот;

•	 подгответе релевантна и динамична содржина за да ја инспирирате 
публиката да прочита и да сподели;

•	 споделете моќни, но кратки цитати или релевантна статистика;

•	 тестирајте различни верзии на еден пост на почетокот на кампањата;

•	 повторете некој успешен пост кој стимулирал добра интеракција;

•	 бидете спонтани и пренесете го ентузијазмот за својата работа, додека го 
користите вистинскиот момент за да презентирате нови информации. 

Има бројни насоки на интернет кои можат да им помогнат на ГО, водејќи ги низ 
социјалните медиуми.21 Понатаму, ГО треба да размислат за позиционирањето 
на својот бренд, т.е. симболот на организацијата за да ги поврзат своите 
активности со идентитетот на ГО.22

21  За повеќе информации, види ги веб страниците како PR Daily, http://www.prdaily.com/Main/
Articles/11021.aspx# и http://www.prdaily.com/Main/Articles/Stepbystep_SEO_guide_for_YouTube_
videos_11124.aspx 
22  УСАИД, (2014). Social Networking: A Guide to Strengthening Civil Society through Social Media. 



Глава 4. Матрица за одржливост и стратешко 
планирање на СЕЛДИ до 2020 

Оваа Стратегија за граѓанско општество и Заеднична стратешка програма 
се темели на работата на СЕЛДИ меѓу 2012 и 2016 година. Има за цел да ги 
презентира можностите за продолжување на антикорупциските иницијативи 
и мрежи кои се активни во Југоисточна Европа, врз основа на примерот на 
СЕЛДИ. Ова планирање исто така го потенцира потенцијалот за понатамошна 
употреба на активностите на СЕЛДИ и идентификува нови можности за 
понатамошни услуги.

1. Целни гру-
пи (клиенти / 
корисници на 
производите и 
услугите на ан-
тикорупциските 
иницијативи)  

Целни групи

•	 Владини тела, вклучително:
o	 Собраниски комисии 

за антикорупција и 
спречување конфликт на 
интереси

o	 Минстерства за 
внатрешни работи, 
правда, финансии, јавна 

Целни групи

 (продолжение)

•	 ГО, вклучително:
o	 Оние кои $ служат на 

заедницата
- Фондации, кои 

спонзорираат програми и 
настани

- Тинк-тенкови или 
институти (кои 
спроведуваат истражувања 
и застапување)

- Хуманитарни организации
o	 Оние кои им служат на 

членовите, на пример 
здруженија од областа на 
бизнисот, трговијата и 
индустријата

o	 Дефинирани според 
географски опфат
- Меѓународни
- Национални
- Локални

•	 Истражувачи и нивни соодветни 
образовни институции

•	 Деловен и приватен сектор
•	 Медиуми (кои известуваат за 

економија, бизнис и антикорупција)

Потреби на идентификуваните групи

•	 Аналитички и статистички 
информации

•	 Препораки за политиките на работа
•	 Анализа на ризиците од корупцијата
•	 Обука и свест

Одржливост и стратешко планирање на СЕЛДИ до 2020 година
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2. Опис на произ-
водот 

3.Партнерство/
сингерии за 
заедничка акција 

Тековни производи на иницијативата 
СЕЛДИ 

Систем за следење на корупцијата, 
базиран на истражување за 
виктимизацијата на населението 
преку корупција

•	 Регионален извештај за 
антикорупција

•	 Национални извештаи за 
проценка на корупцијата

•	 Анализи и извештаи за 
политиките за конкретни области

•	 Препораки и застапување пред 
локалните власти

•	 Годишен регионален форум за 
антикорупција

•	 Веб страница и социјални 
медиуми

•	 Билтен
•	 Известувања за медиумите 

Можни синергии и заеднички 
активности можат да се бараат со:

•	 Други ГО, кои спроведуваат 
слични акции во областите 
на доброто владеење и 
антикорупцијата во регионот и 
регионално, како и во ЕУ

•	 Меѓународни иницијативи и 
меѓународни организации

•	 Владини институции кои 
се специјализирани за 
антикорупциски политики

•	 Бизниси и корпорации
•	 Истражувачки институции
•	 Поединечни истражувачи
•	 Медиуми и новинари-

истражувачи

Врски со други мрежи на ФПА/ИПА 
кои работат на слични теми

•	 Политика за одржлива енергија 
на Југоисточна европа (SEE 
Change NET)

•	 Зсастапување за отворена влада
•	 Кон ефикасни механизми за јавни 

набавки во (потенцијалните) 
земји-кадидатки на ЕУ 

•	 Медиумска опсерваторија на 
Југоисточна Европа, итн.

Идни/можни производи

•	 Следење на спроведувањето на 
антикорупциската политика (МАЦПИ-
алатка за проценување на јазот во 
спроведувањето на антикорупцијата)

•	 Посебно направена анализа на 
ризиците од корупцијата

•	 Медиумско следење на корупцијата
•	 Поддршка на локалните ГО во 

подготовката на пријави за проекти
•	 Проценка на статистичките 

бази на податоци, вклучително 
и истражувањето на СЕЛДИ за 
податоците за корупцијата

•	 Подготовка на антикорупциски 
прирачници

•	 Соработка со новинари-истражувачи
•	 Градење бази на податоци од отворен 

формат, поврзано со недоволно 
проучувани/недоволно анализирани 
сектори (ИТ, енергија, итн.)

Постоечки синергии со тековни проекти

ANTICORRP (http://anticorrp.eu/), голем 
истражувачки проект за антикорупција, 
финансиран од Седмата рамковна програма 
на ЕК. Програмата вклучува три партнери 
од СЕЛДИ.
Македонската антикорупциска програма, 
финансирана од УСАИД, која вклучува три 
партнери од СЕЛДИ.
ТАКСО; финансиран од генералниот 
директорат НЕАР на ЕК.

Можни синергии со меѓународни организации

•	 ОЛАФ, ФРОНТЕКС; У група експерти 
за корупција, итн.

•	 Советот на Европа, ГРЕКО; УНДП 
и УНОДК, РАИ, ЦЕИ; СЕЕЦП, 
Транспаренси Интернешанл, Светска 
банка и ЕБРД; Транспарифај.

•	 Организациите кои ја спроведуваат 
Стратегијата за иновација и добро 
владеење на локално ниво на Советот 
на Европа и Европската марка за 
исклучителност во владеењето.

Одржливост и стратешко планирање на СЕЛДИ до 2020 година 
продолжение
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4. Финансиски 
опис

5. Ризици

Финансиска помош за продолжување 
на активностите или подготовка на 
нови може да се бара од:

Оние кај кои е најмногу на 
располагање кон тие кај што е 
најмалку:

•	 меѓународни и ЕИ донатори
•	 билатерана помош
•	 национални влади
•	 бизниси и корпорации
•	 фондации/други ГО
•	 поединци

•	 недостаток на финансиски капацитет на приватниот сектор и традиција на приватни 
донации

•	 политички антагонизам, кој ја отежнува соработката меѓу интересните групи
•	 заробеност на граѓанското општетсво и медиумите (создавање на медиуми и ГО 

пријателски настроени кон владата)
•	 страв од последици и користење на резултатите и наодите за политички цели
•	 низок капацитет за мобилизација и обука на човечките ресурси
•	 недостаток на информации (пристап до бази на податоци или документи на политики на 

работа)

Можни методи за финансирање или 
вклучување

•	 грантови или тендери од донаторите
•	 годишна/месечна членарина од:

o	 внатрешна мрежа (членови на 
инцијативата)

o	 надворешна мрежа (други 
организации и партнери)

o	 организациски
o	 поединечни (вклучително и 

студенти)
•	 развивање на капацитети за 

консултантство
•	 доброволна работа 

Одржливост и стратешко планирање на СЕЛДИ до 2020 година 
продолжение

Извор: Деловен план за одржливост Евал-Инно, ноември 2012.




