МИЛКА ИВАНОВСКА

Целта на овој документ е да го актуелизира значењето на
нефинансиските форми на поддршка (НП) меѓу државните и
локалните јавни службеници и претставниците на граѓанските
организации (ГО) за развојот на граѓанското општество во земјите
на Балканот и Турција1. Граѓанските организации имаат
значителна корист од нефинансиска поддршка (НП), особено во
рамки на државите од Западен Балкан, во кои само мал број
донатори
овозможуваат
долгорочна
финансиска
2
(институционална) поддршка , со која би се овозможила
организациска одржливост. Иако финансиската поддршка во
државите од регионот е недоволна3, нефинансиските форми на
јавна поддршка се широко распространети во практика, особено
на локално ниво.
Во земјите кои се дел од оваа анализа, најчеста форма на НП е
бесплатно давање на простории за организирање на настани и
состаноци на ГО. Други форми на НП наменета за ГО на централно
и локално ниво во земјите од Балканот и Турција се: канцелариска
опрема (компјутери, проектори, изложбени тезги, итн.), издавање
на простории без финансиски надомест или по поволна цена,
програми за едукација и обуки со цел градење на капацитетите на

ГО, награди и јавни признанија за проекти и добри практики,
консултантски услуги, споделување на информации, материјални
донации и други форми на нефинансиски донации.
Овој документ се темели, главно, врз секундарни податоци,
презентирани во извештаите за овозможувачката околина за
развој на граѓанското општество во 2013 и 20144, изработени во
рамки на Проектот: „Аквис (Acquis) на балканското граѓанско
општество – Јакнење на потенцијалот и капацитетите на ГО за
застапување и лобирање“. Секундарните податоци ја опишуваат
состојбата со индикаторите на матрицата за следење на
овозможувачката околина за развој на граѓанското општество5
под стандардот 4: Државата овозможува нефинансиска поддршка
(Подобласт 2.2. Поддршка од државата). Матрицата претставува
алатка за следење и застапување6 која се имплементира на
годишно ниво во земјите од Балканот и Турција од 2013 година.

Дополнително, овој документ презентира податоци за НП за ГО на
локално ниво. Овој бриф е поддржан од натамошна анализа на
примарни податоци (стратегии, правилници, закони и подзаконски
акти, проектни извештаи, веб содржина, итн.) и податоци собрани
преку отворени прашања испратени во текот на јануари 2015 год.
преку имејл до експертите од земјите во кои се применува
матрицата за следење на овозможувачката околина (листата на
национални експерти се наоѓа во Прилогот).
И покрај големиот број примери на НП, во практиката има случаи
кои укажуваат дека НП не се дистрибуира на транспарентен и фер

начин од страна на властите. Сепак, не се достапни доволно
податоци за дискриминаторски практики од страна на јавните
институции при дистрибуција на НП. Понатаму, не се достапни
податоци за тоа дали НП е доволно искористена од страна на ГО
во практиката. Оттаму, постои потреба за натамошно длабинско
емпириско истражување на оваа тема.
Овој документ ја презентира посветлата страна на државната
поддршка за ГО - добри практики на НП, со цел да демонстрира
дека тие се можни и посакувани за развојот на граѓанското
општество во државите од Балканот и Турција. Оваа анализа ја
мапира состојбата со јавните политики и правната рамка која
овозможува достапност и распределба на НП за ГО во земјите од
регионот. Понатаму, се фокусира на најдобрите практики во
регионот на локално и национално ниво, за на крај да дојде до
заклучоци со низа конкретни препораки за подобрување на
достапноста и дистрибуцијата на НП.

Додека нефинансиските форми на поддршка се присутни во
практиката, јавните политики и правната рамка на земјите од
Балканот и Турција не ги регулира во доволна мера овие практики.
Во АЛБАНИЈА, доделувањето на НП не е регулирано конкретно со
законите и јавните политики, со исклучок на Законот за
организација и функционирање на локалните управи (член 8)7.
Овој Закон овозможува општините да издаваат движен и
недвижен имот на трети субјекти (член 14), вклучително и на ГО.
Понатаму, не постојат документи за јавни политики кои
предвидуваат креирање на државно финансирани ресурсни центри
за јакнење на капацитетите на ГО.
Во БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, трите закони за здруженија и
фондации8, во деловите кои регулираат сопственост на ГО,
укажуваат дека НП може да се состои од подароци од физички и

правни лица.9 Законот за млади на ФБиХ10 ја обврзува власта на
општинско, градско и на ниво на кантони да обезбеди минимални
мерки за функционирањето на младинските организации (член
11), како, на пример: правно советување за млади за процедурите
за реализација на младински и граѓански права (член 13, алинеја
5), обезбедување соодветни простории за младински активности и
јакнење на капацитетите на државните службеници кои работат со
младински организации и иницијативи (член 14, алинеја 1 и 5).
Во ХРВАТСКА, Националната стратегија за креирање на
овозможувачка околина за развој на граѓанското општество 2012 2016 (Мерка 5)11 предвидува активности за воспоставување
транспарентни процедури за доделување на простории во
сопственост на државата и следење на ГО кои веќе користат
државен имот.
Во КОСОВО, НП не е регулирана со основен закон за здруженија,
ниту, пак, со документ за јавни политики. Сепак, Законот за
доделување за употреба и размена на недвижен општински имот12

овозможува општините да даваат недвижен имот на користење на
ГО.13
Во МАКЕДОНИЈА, НП не е регулирана со основен закон за
здруженија и фондации, ниту, пак, со документ за јавни политики,
меѓутоа постои законска основа за доделување на движен и
недвижен имот во сопственост на државните органи, со одлука на
Владата на РМ. Владата на РМ, одлучува да даде на користење
или да пренесе право на сопственост, со или без надомест, на
здруженија и фондации, врз основа на Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи (член 55)14. Со
Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи (2013)15, понатаму,
се овозможува давање на недвижен имот на здруженија и
фондации, на времено или трајно користење, со или без
надоместок (член 3). Органите на државната управа, исто така,
може да носат подзаконски акти за доделување и регулирање на
НП16. Според Законот за локална самоуправа (член 67)17,
сопственоста на општините може да биде дадена на други
субјекти преку јавна аукција, во согласност со закон.
НП не е регулирана со закон во ЦРНА ГОРА, но сепак, Стратегијата
за развој на граѓанските организации 2014-2016 се залага
„барањето на потраен модел за нефинансиски донации за ГО да се

земе предвид“18. Стратегијата предлага водење на регистри за
простории и ствари во сопственост на државата (канцелариска
опрема, отпишани возила, итн.), што би биле достапни за употреба
на ГО преку транспарентна процедура. Член 116 од Законот за
локална самоуправа пропишува дека општината ја поддржува
работата на ГО во рамките на своите можности и ќе ги информира
ГО за сите прашања од нивен интерес19.
Во СРБИЈА, Уставот, Законот за локална самоуправа, Законот за
финансирање на локалната самоуправа, Законот за јавна
сопственост20, одлуки на општините и градовите за користење на
имот во сопственост на државата и националната Младинска
стратегија, ја сочинуваат правната рамка за НП за ГО21. И покрај
ова, ГО се третирани на ист начин како и другите правни лица.
Понатаму, во Србија, Нацрт-националната стратегија за
овозможувачка околина за развој на ГО предвидува акциони
мерки за креирање единствен регистар на сопственост на
Република Србија и единиците на локалната самоуправа, како и
насоки за критериуми за доделување на простории за ГО од
страна на државните институции22. Исто така, Нацрт-стратегијата
предвидува обуки за јавни службеници на локално ниво за

,

принципите на транспарентна распределба на јавни простории за
ГО23.
Во ТУРЦИЈА, Законот за односите меѓу здруженија и фондации со
јавни институции24 не дозволува ГО да користат опрема која ѝ
припаѓа на државата, иако во подзаконските акти се
специфицирани некои исклучоци. Законот за општини25
овозможува доделување на НП на здруженија со статус од јавен
интерес и фондации кои се ослободени од даноци. Исто така,
соработката меѓу општините и ГО се заснова врз протоколи.
Може да се заклучи дека основните закони кои ја регулираат
слободата на здружување многу ретко вклучуваат одредби кои
овозможуваат доделување на нефинансиски форми на поддршка.
Многу почесто, мерки за подобрување на достапноста и
распределбата на НП има во документите за јавни политики, како
стратегии и акциони планови за развој на граѓанското општество,
и во подзаконските акти. На крај законите кои регулираат
функционирање на локалната самоуправа се најчестата правна
основа за доделување на овој тип на поддршка на ГО во земјите
од Балканот и Турција. Ова е во согласност со практиката, каде
општините се доминантни даватели на НП.

Најгорливото прашање поврзано со НП, особено кога станува збор
за доделување на движен и недвижен имот, е недостаток на
дефинирани правни критериуми и процедури за негово
транспарентно доделување и распределба на национално и
локално ниво на владеење. Освен што НП треба да е достапна,
воедно треба да биде и „обезбедена под јасно пропишани
правила, кои се засновани на објективни критериуми и не
привилегираат ниту една група“26. Ова е клучно за обезбедување
еднаков пристап до НП за сите ГО и за спречување на
дискриминаторски практики кон критички организации кои вршат
надзор врз државните органи (watchdog).
Во АЛБАНИЈА, Законот за организација и функционирање на
локалната самоуправа27 ја регулира содржината на договорите за
распределба на имот меѓу општините и други субјекти, но не ги

пропишува критериумите и процедурите за доделување на НП.
Крајните одлуки за доделување на НП преку правен договор
стапуваат на сила со одобрување на општинскиот совет.
Во БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, доделувањето на јавен недвижен имот
се врши со одлуки за доделување на простор со или без надомест
и врз основа на однапред дефинирани критериуми за утврдување
поволна кирија. Постојат случаи кога распределбата е извршена
преку процедура еднаква за ГО и за другите правни субјекти, но
исто така, постојат случаи кога јавните повици одговараат на
потребите на специфичи групи на социјално загрозени граѓани28.
Во ХРВАТСКА, се донесе нов Правилник за критериуми, мерки и
процедури за финансирање и договарање на проекти од јавен
интерес, спроведени од здруженија (2015)29 заснован врз член 33
од Законот за здруженија (2014)30. Од големо значење е тоа што
во член 1, алинеја 5, од овој Правилник, пишува дека сите
критериуми, мерки и процедури се однесуваат и на нефинансиски
форми на државна поддршка. Исто така, Хрватска е единствената
земја во регионот која има донесено Одлука за критериуми, мерки
и процедури за доделување на простор во сопственост на
Република Хрватска, на граѓански организации за имплементација
на програми и проекти од јавен интерес (2013)31.

Во јули 2014, првиот интегриран регистар на државен имот на
Република Хрватска, наменет за распределба на ГО беше јавно
претставен на веб страницата на Канцеларијата за управување со
државен имот. Последователно, првиот јавен конкурс за
распределба на државен имот на ГО32 беше објавен со цел
имплементација на програми и проекти од јавен интерес.
Распределбата на простории е раководена од страна на Комисија
составена од седум члена, од кои шест се делегирани од страна на
државните институции и еден член е претставник на граѓанското
општество, именуван од страна на Советот за развој на
граѓанското општество на Владата на Република Хрватска (член 7,
2013). Крајните одлуки за распределба на простории се одобрени
и потпишани од страна на претседателот на Канцеларијата за
управување со државен имот, врз основа на претходен предлог од
страна на Комисијата. Националниот регистар на јавен имот не
содржи податоци за имотот на локалната самоуправа, а во
практика, локалната самоуправа ретко објавува јавни повици за
времено или трајно доделување на имот, додека, пак, селекцијата
на кандидатите честопати е заснована врз арбитрарни
критериуми33.
Во КОСОВО не постојат јасни механизми за распределба на НП на
локално и национално ниво. Единствено Законот за доделување
на користење и размена на недвижен имот на општините34 ја
утврдува процедурата за распределба и надзор на користење
недвижен имот и неговата размена (член 1 и 2).

Право за аплицирање за простории имаат ГО регистрирани во
регистарот на граѓански организации; ГО кои ги промовираат
вредностите на уставниот поредок на Хрватска; спроведуваат проекти и
програми од јавен интерес; активни се најмалку две години пред
датумот на пријавување; имаат транспарентна практика на финансиско
раководење, итн. (член 3). Повикот за распределба на простории се
објавува најмалку еднаш годишно. Член 4 во детали содржи дванаесет
критериуми и мерки за бодирање и рангирање на организации.
Намерата за делење на простории со други партнерски организации
треба да биде потврдена со изјава потпишана од сите партнери, а
треба да биде поднесена од страна на организацијата со потенцијал да
освои најмногу бодови. Се користи посебен формулар за апликација.
По три години, граѓанската организација – добитник, може да поднесе
барање за продолжување на користење на просториите за
дополнителни пет години, без да се објави јавен повик. Граѓанската
организација – корисник на јавен имот, не може да го издава имотот
на други субјекти. ГО имаат право да бараат ослободување од плаќање
на партиципација или намалена кирија во случај на евентуални
инвестиции во просториите.
Во ЦРНА ГОРА, државните органи и локалната самоуправа немаат
воспоставено критериуми за распределба на НП. И покрај тоа,
постапката за барање на простории за одржување на настани и
состаноци е многу едноставна и многу од општините отстапуваат
канцелариски простории за ГО. Сепак, не постојат унифицирани
процедури и критериуми за добивање простории.

Во МАКЕДОНИЈА, има недостаток на критериуми и процедури за
транспарентно доделување на НП. Единствениот документ кој
регулира распределба на државна поддршка за ГО е Кодексот на
добри практики за финансиска поддршка на здруженија и
фондации35, кој не е обврзувачки и кој претставува основа за
обезбедување на транспарентно доделување и следење на
имплементација на финансиска поддршка. Овој документ не
регулира распределба на НП.
Понатаму, во СРБИЈА не постојат јасни критериуми за распределба
на НП, иако, како што веќе беше споменато, ова е една од
акционите
мерки
вклучени
во Нацрт-стратегијата
за
овозможувачка околина за развој на граѓански организации. И по
неколку години активни кампањи од страна на ГО во Србија, „не
постои официјален регистар на јавни простории, нема достапни
информации за нивниот сопственички статус, како и процедури и
механизми за нивно користење“36.
Законот за општини37 на ТУРЦИЈА (член 75), кој инаку претставува
основа за доделување на НП, не ги наведува формите на НП од
страна на општините, ниту, пак, критериумите за добивање на НП
за здруженија и фондации38.

Може да се заклучи дека и во случаите кога има јавна политика и
правна основа за доделување на НП, недостасуваат критериуми и
процедури за нејзино доделување. Ова значи дека меѓу страните
можат да бидат склучени договори за доделување на НП, но нема
гаранции за обезбедување на транспарентна, фер, балансирана и
отчетна постапка за распределба на јавните ресурси на ГО.
Критериумите за доделување на финансиска поддршка треба да
бидат проширени со критериуми кои се однесуваат на НП и
особено кога станува збор за доделување на јавни простории и
опрема за ГО. Земјите од Балканот и Турција треба да воспостават
лесно достапни национални и локални регистри на јавна
сопственост и да донесат критериуми, мерки и процедури за
транспарентна распределба на ствари и имот за користење од
страна на ГО.

Доделување на јавно признание за иновативни практики во
граѓанското општество, или за влијателни проекти, е еден од
начините на кои владите можат да го поддржат развојот на
граѓанското општество.
Во Хрватска постојат повеќе национални награди кои промовираат
младински активизам, општествена иновација и волонтерство.
Хрватската национална фондација за развој на граѓанското
општество ја доделува наградата за волонтерство, „Отпечаток од
срце“, во основни и средни училишта, врз основа на предлози од
страна на ученици за иновативни проекти кои им користат на
заедниците39. Освен тоа, од страна на Националната фондација, на
здруженијата и фондациите им се доделува наградата „Social
innovation Id²a” за нивните иновативни решенија за општествени
проблеми.
Хрватската државна награда за волонтерство се доделува на
годишно ниво и е воспоставена со Законот за волонтерство (член
24, алинеја 5)40 во 2007 год., а се доделува од страна на
Националниот комитет за развој на волонтерство. Државната
награда е регулирана со Правилник за државната наградата за

волонтерство41 и се доделува секоја година на Меѓународниот ден
на волонтерството. Правилникот дефинира дека кандидатите
може да бидат номинирани од правни и физички лица и наградата
се доделува за значајни придонеси на лица и правни ентитети во
волонтерската работа и организација на волонтерство во
согласност со Законот за волонтерство. Иако оваа награда по
природа е финансиска, во пракса има многу важни нефинансиски
импликации.
Слично на ова, во Македонија има Национална награда за
волонтерство, воспоставена со Стратегијата за промоција и развој
на волонтерството (2010-2015), креирана од Министерството за
труд и социјална политика. Наградата беше доделена во 2012 и
2013 година во четири категории, и тоа за: волонтер на годината,
доделена на поединци; организатор на волонтерство, доделена на
организации; волонтерска практика; и медиуми.

Уште една значајна форма на НП е доделување на простории и
опрема за активности, настани и состаноци организирани од ГО.
Оваа практика е особено распространета на локално ниво на
управување.
Во Македонија, на пример, градот Скопје основаше НВО Центар,
лоциран во просториите на Младинскиот културен центар (МКЦ),

институција под надлежност на градот. НВО Центарот е ресурсен
центар кој обезбедува: канцеларии, сала за конференции, четири
компјутери, интернет, проектор, принтер и друга техничка опрема
за ГО. Едно службено лице од администрацијата на градот Скопје
е координатор на Центарот42. Користењето на просториите и
опремата е бесплатно и на располагање за здруженија и фондации
кои се активни на територијата на градот Скопје. Конкретните
услови под кои се даваат на користење просториите и опремата се
регулирани со Правилник за користење на простории и опрема на
НВО Центарот43, Скопје. Исто така, постои формулар за барање на
користење на просториите и опремата на НВО Центарот, во кој
кандидатот треба да ја наведе причината и временската рамка за
која се бара на користење. Градот Скопје не поседува друг имот
(простории) кој може да им биде доделен на ГО, оттаму не постои
ниту регистар, ниту, пак, дефинирана процедура за распределба на
простории.
Општина Струмица, во Македонија, користи поранешни касарни
како канцеларии и простории за јавни настани. Овие објекти им се
достапни бесплатно на ГО, кои може да го користат просторот по
поднесено барање до Секторот за локален економски развој.
Струмица, исто така, од неодамна отвори Центар за заедницата на
општина Струмица, чии канцеларии и опрема им се достапни на
ГО. Овој Центар е заеднички проект меѓу општината Струмица и
Фондацијата отворено општество во Македонија. Исти центри, со
исти можности, постојат во општините Струга и Центар. Општините

во Македонија може да им го доделат својот имот на користење на
ГО, меѓутоа нерешените имотно-правни односи претставуваат
проблем за добивање на право за користење на многу од
напуштените и неискористени јавни простории.
Во Хрватска, ИМПАКТ – Европски центар за меѓусекторско
партнерство44, беше отворен во 2009 год. од страна на
Националната фондација за развој на граѓанското општество. Со
одлука на Комисијата за управување со државен имот на
Република Хрватска на овој Центар му беа доделени на користење
поранешните воени бараки „Франко Лисица“, во Задар. Овие
простории се користат за организирање на различни активности
(состаноци, дебати, конференции, итн.) кои придонесуваат за
меѓусекторска соработка.
„Куќата на човекови права“ во Белград, Србија, е сместена во
простории кои се дадени на официјално користење од страна на
градот Белград во 201145. Со цел потпишување на договорот со
градот Белград било потребно едно правно лице, и петте ГО
формирале унија на здруженија регистрирани како „Куќа на
човекови права“. Просториите од градот Белград им биле
доделени на употреба на неопределено време и без надомест.
Петте организации користат простор од 519 м2 за канцеларии,
библиотека, јавни настани и архива.
Општината Бечеј во Србија, им доделила на користење повеќе од
150 м2 јавен простор на дванаесет младински организации на
неопределен временски период. Просторот содржи една

реновирана
и
целосно
опремена
конференциска
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мултифункционална сала од страна на општината .

ГО во регионот имаат значајна историја на стратегиска борба за
користење на јавни простори за потребите на граѓанските
иницијативи. Еден важен пример за ваква борба е кампањата:
„Отворено за јавните простори“, иницирана во 2009 од страна на
белградската ГО, Граѓански иницијативи, која се залагала за
оживување на јавните простори (напуштени објекти, уништен јавен
имот, стари индустриски објекти, неискористени простории во
државна сопственост, итн.), за потребите на младинските и
културните групи и иницијативи. Оваа кампања имала за цел
издигнување на свеста и активности за застапување, со главен
фокус на: собирање и систематизација на информации за
достапноста на јавните простори во надлежност на општините и
градовите; издигнување на свеста за можностите за користење на
јавен простор меѓу ГО и неформални младински групи; олеснување
на комуникацијата и преговорите меѓу ГО и јавните институции.
Исто така, Граѓански иницијативи се застапуваа за донесување на
јасни критериуми за распределба на неискористени јавни простори
на граѓански инцијативи и организации, од страна на Владата на
Република Србија.

Еден успешен пример во кампањата „Отворено за јавните простори“ е
инцијативата за Младинскиот центар „Шпајз“, предводена од
неформална група на средношколци кои барале основање на таков
центар во малиот град Кикинда, во Србија. По добиената поддршка од
програмата на Граѓански иницијативи, Фондот за иницијативи во
заедниците на Балканот, локалните медиуми и пошироката јавност,
потребата за таков центар ја препознала и локалната власт. Прво,
младинскиот центар станал приоритет во Акциониот план за млади за
периодот 2011-2015 (март 2011). Второ, преговорите со локалната
власт во текот на 2012 резултирале со официјален договор со кој
општината им доделила на користење неискористен простор за
период од дваесет години. Општината, исто така, им доделила на
младите повеќе од половина од потребните финансиски средства за
реновирање на зградата на Младинскиот центар „Шпајз“. Граѓански
иницијативи, како дел од својата кампања за оживување на јавните
простори, придонела за стратешко развивање на младинската
инцијатива и им помогнала при застапување на интересите во
преговорите со локалната власт.

Голем број на ГО зеле активно учество во кампањата на Граѓански
иницијативи, што резултирало со неколку успешни примери во
општините/градовите: Нови Сад, Белград, Смедерево, Ужице и
Кикинда, презентирани во прирачникот: „Јавните простори и како
да ги отклучиме“ (2012)47. Искуствата и лекциите од оваа кампања

за повторно оживување на јавните простори во Србија,
претставува значајно наследство за други ГО и влади во регионот.
Уште еден пример на ваква борба во рамките на независниот
културен сектор во Србија48 е иницијативата на Министерство за
простор - граѓанска платформа која се залага за актуелизирање на
потенцијалот на „непотребните“ простори за развој на културниот
живот во градот. Министерство за простор се фокусира на
„напуштени фабрики, стари претпријатија и незавршени згради“,
кои, главно, имаат нерешен сопственички статус49. Борбата за
оживување на напуштените простори од јавен интерес на
Министерство за простор опфаќа активности за застапување во
рамки на институциите, но исто така, и екстра институционален
активизам заснован врз граѓанска мобилизација и партиципација.

ГО во регионот имаат потреба од: обуки, едукативни програми и
консултантски услуги овозможени од јавни институции. Понатаму,
јавните институции можат да придонесат за пласирање на
информации од интерес за ГО.

Националната фондација за развој на граѓанското општество во
Хрватска е јавна фондација со основна цел да го промовира и развива
граѓанското општество. Во насока на НП, Фондацијата овозможува
експертско советување и консултации, информирање и обуки за сите
заинтересирани ГО и иницијативи. Ова, исто така, е овозможено преку
соработката на Фондацијата со четири регионални мрежи на
здруженија. За целите на јакнење на капацитетите на ГО преку
ширење на експертско знаење, Фондацијата: објавува професионално
списание „Граѓанско општество“, експертска литература, прирачници
и студии, како и електронски билтени; ја поддржува изградбата на
експертска библиотека и дигитална колекција на книги.
Националната фондација, понатаму, го поддржува заедничкото
спроведување на истражувачки проекти за развој на граѓанското
општество, студиски посети и размена на експертско знаење.

Канцеларијата за соработка со граѓанското општество на
Република Србија и српската Канцеларија за европска
интеграција, реализираат активности за јакнење на капацитетите
на ГО. Канцеларијата за европска интеграција помага во
програмирањето на Инструментот за претпристапна помош (ИПА),
преку СЕКО механизмот. Канцеларијата, пак, за соработка со
граѓанското општество ја поддржува работата на СЕКО
механизмот преку: мапирање на потребите на ГО, планирање на
обуки во различни области, пласирање на релевантни информации
и координација на состаноци во рамките на ИПА за граѓанското

општество (СЦФ), итн.50 Општината Елбасан во Албанија,
овозможува бесплатна експертска помош за пишување на
проектни предлози на ГО. Со оглед на овие примери за добри
пракси, овие форми на НП треба да се прошират и зајакнат на
локално и национално ниво.

Постојат и други материјални и нефинансиски форми на донации
со кои јавните институции можат да ги поддржат програмите и
проектите на ГО. Во Босна и Херцеговина постои практика на
распределба на материјални ресурси за хуманитарни цели.51 Во
Македонија, во согласност со онлајн анкетата од 201352,
спроведена за потребите на извештајот за матрицата за следење
на развој на граѓанското општество, забележан е еден случај кога
по барање на ГО, Министерството за информатичко општество и
администрација набавило опрема за училишта (партнери во
проектот на ГО), во вкупна вредност од 15.000 €, која ГО ја добиле
како материјална донација.
Во анкетата спроведена од ТУСЕВ во 2014, како дел од вториот
мониторинг циклус, ГО во Турција известиле дека добиле

поддршка за бесплатен транспорт и печатење од страна на
општинската администрација.
Општината Влора во Албанија, ја поддржува организацијата
Ватра, локална ГО која дава социјални услуги на жртви на трговија
со луѓе. Покрај месечните плаќања на кирија и комуникациски
трошоци, општината ја поддржува работата и преку социјален
работник кој е вработен во општината. Оваа соработка се заснова
врз потпишан договор.

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ во регионот треба:



Активно да застапуваат барања за користење
неискористени и напуштени јавни простори;




Активно да бараат и користат НП од јавната власт;



Да следат и споделуваат информации за НП во рамки на
своите мрежи.

на

Да бараат воспоставување на јасни процедури од страна на
локалните и национални влади за доделување и
користење на НП;

НАЦИОНАЛНИТЕ

ВЛАДИ И ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА

треба да:



Утврдат мерки за обезбедување на НП во националните
документи за јавни политики (примарно во стратегии и
акциони планови) за развој на граѓанско општество;



Изработат јасни насоки, критериуми и процедури за
транспарентна распределба на НП, особено на простори и
опрема во јавна сопственост (движен и недвижен имот);



Подготват јавно достапни регистри на недвижен имот во
сопственост на државата (напуштени згради, уништен
јавен имот, стари индустриски комплекси, неискористени
јавни простории, итн.);



Изработат и објават мапи на кои достапните простори за
користење од ГО се јасно обележани;



Соработуваат со ГО во мапирањето на напуштени јавни
простори и да дадат активен придонес кон разјаснување на
нивниот статус;



Воспостават државни награди за волонтерство, социјалноиновативни проекти, младински активизам и други
практики кои го поддржуваат развојот на граѓанското
општество;



Планираат и спроведуваат бесплатни обуки и едукативни
програми за развој на капацитетите на ГО;



Овозможат други форми на нефинансиска и материјална
поддршка за ГО;



Јавно да ги промовираат можностите и начините на
добивање на НП преку лесно достапна и транспарентна
постапка.

ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ треба да:



Продолжи да овозможува користење на опрема и
простории за активностите на ГО;



Подготви јавно достапен регистар на движен и недвижен
имот за користење од страна на ГО;



Утврди мерки за обезбедување на НП во документите за
локалните политики кои ја регулираат соработката на
локалната власт со ГО;



Овозможи материјални и човечки ресурси за ГО за
реализација на нивните проекти и програми од јавен
интерес, а особено за ГО кои немаат долгорочна
институционална поддршка и професионално ангажиран
персонал;



Основа ресурсни центри и овозможи програми за обуки,
едукација и консултантски услуги за развој на
капацитетите на ГО;



Поддржи пласирање на информации за настани на ГО,
извори на финансирање, повици за партнерства, итн. и
размена на експертско знаење (преку: веб страници,
библиотеки, прирачници, стручни списанија, итн.);



Спроведе обуки за службениците од локалната
администрација за транспарентно доделување на НП за
ГО;



Определи контакт лица во општините за информации за
користење на слободни простории и друга опрема за
потребите на ГО;



Да го промовира правото на граѓаните и ГО да учествуваат
на состаноците на општинските совети со цел заедничка и
сеопфатна дискусија за можностите за НП.
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