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Кратенки
1. ВРСМ- Влада на РСМ
2. ГОи- Граѓански организации
3. ЕЛС-  Единици на локална самоуправа
4. ЕК- Европска комисија
5. ЕУ- Европска унија
6. ИКТ- Информатичко – комуникациска технологија
7. ИПА- Инструмент за претпристапна помош
8. ИО- Извршен одбор 
9. МЗ- Министерство за здравство 
10. ВВР- Министерство за внатрешни работи
11. МИОА- Министерство за информатичко општество и админстрација
12. МНР- Министерство за надворешни работи
13. МП - Министерство за Правда
14. МФ- Министерство за финансии
15. НАТО- Северо атланска алијанса 
16. НВО- Невладина организација
17. НК- Надзорна Комисија 
18. ПП- Политички партии
19. РСМ- Република Северна Македонија
20. СС- Стручна служба
21. ОБСЕ- Организација за безбедност и соработка во Европа
22. ЦСИ- Центар за социјални иницијативи 
23. УО- Управен одбор
24. УРСМ- Уставна Република Северна Македпнија
25. УСАИД- Американската агенција за меѓународен развој
26. ШО- Шуто Оризари
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 ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА НА ЦСИ НАДЕЖ

  Со стратешкиот план на Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ- Скопје, за 
периодот 2022-2025 се заокружува периодот од 24 години постоење на 
организацијата. Поаѓајќи од стратешките приоритети, цели и задачи дефинирани со 
статутот на здружението, како и ситуацијата на лицата во социјален ризик во 
Република Северна Македонија и направената анализа за потребите и 
предизвиците со кои се соочува ЦСИ НАДЕЖ, во овој стратешки план се 
дефинирани следниве четири (4) стратешки цели:
 1. Овозможување на воспитно-образовна поддршка на деца и млади   
 од маргинализирани семејства за полесно совладување на содржините во   
 училишното и предучилишното образование;
 2.  Подржување на ре-интеграцијата и вклученоста на повратниците од  
 Европските земји во  локалните заедници;
 3. Зголемување на вклученоста на младите во локалните заедници;
 4. Подобрување на социјалната вклученост на маргинализираните   
 групи преку концептот на социјално претприемништво.

 За секоја стратешка цел се утврдени мерки и активности, со чија реализација 
во претстојниот период ќе се унапреди функционирањето на ЦСИ НАДЕЖ, 
првенствено во областа на овозможување на воспитно-образовна поддршка на 
деца и млади од маргинализирани семејства за полесно совладување на 
содржините во училишното и предучилишното образование во локалните 
заедници во РС Макeдoнија. 

 Во подготовката на овој стратешки план учествуваа претставници на 
засегнатите страни кои работат во областа на социјалното вклучување на 
маргинализираните заедници, извршната власт, граѓанскиот сектор, како и од 
меѓународните институции и програми присутни во земјата. Стратешкиот план ги 
потенцира заложбите на Здружението да го подобри живеењетo и економската 
благосостојба за маргинализираните заедници во РСМ. 
 Активностите на ЦСИ НАДЕЖ во наредниот период  се насочени кон 
подобрување на квалитетот на живот преку овозможување еднаков пристап до 
квалитетно образование, социјална интеграција и кое промовира и реализирa 
аактивности за стекнување на вештини на младите и маргинализираните 
заедници со фокус на Ромите во Р.С.  Македонија.
 Здружението е свесно дека овој предизвик е потребно постојано да се 
адресира и континуирано да се подобрува. Базирајќи се на сегашните услови, ЦСИ 
НАДЕЖ има потреба од поддршка на практики на застапување кое е базирано на 
факти, jакнење на врските помеѓу организацијата и институциите како и 
подобрување на стратешкиот начин на делување, унапредувајќи го влиjанието на 
здружeнието во РСМ. 
 Стратегијата на организацијата треба да овозможи подобро 
позиционирање, контекстуализација и концептуализација на најважните 
приоритети и најбитните прашања на кои што работи здружението и да понуди 
адекватни услуги и решенија за корисниците за кои што работи. Како претседателка 
на организацијата задоволство ми е што имам чест да Ви го претставам стратешкиот 
план 2022-2025 на ЦСИ НАДЕЖ.
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 Им благодарам на сите кои досега дадоа свој придонес во изработката на 
стратешкиот план, а посебно фондациите Schueler Helfen Leben и PORTICUS кои 
финансиски го поддржаа процесот на изработка на овој стратешки документ на 
ЦСИ НАДЕЖ.

              Претседател
                                                                                              Центар за социјални иницијативи   
                  “НАДЕЖ“    
    
                                                                                                               Клара Мишел Илиева
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Стратешки план на ЦСИ Надеж 2022-2025

1. ВОВЕД

 Стратешкиот план на Центар за социјални иницијативи “НАДЕЖ“ Скопје, е 
документ во кој се претставени стратешките цели, насоките, активностите и 
потребните ресурси за период од четири години (2022-2025). Во согласност со 
Стратешкиот план, здружението, ќе изготвува годишни планови преку кои ќе се 
операционализираат активностите за остварување на стратешките цели. 

2. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИОТ 
ПЛАН
 Процесот на стратешко планирање на ЦСИ НАДЕЖ беше спроведен во 
периодот јуни –септември 2021година и беше раководен од тим од раководството 
и на персоналот на ЦСИ НАДЕЖ. Самата подготовка беше координирана од еден 
надворешен консултант со долгогодишно искуство за раководење со процес на 
стратешко планирање. Процесот на изготвување се состоеше од детална анализа на 
моменталната состојба и потребите и плановите на организацијата. Консултантот 
подготви предлог програма за изработка на стратешкиот план со активности кои 
овозможуваат претставници на ЦСИ НАДЕЖ да ги презентираат нивните видувања 
и ставови.

 Самиот процес започна со спроведување на проценка на потреби со 
претставници на клучните засегнати страни, кои врз основа на подготвен наменски 
прашалник за проценка на потреби, преку реализирани—интервјуа ги дадоа 
нивните ставови и размислувања за ЦСИ НАДЕЖ и новите стратешки насоки. 

 Резултатите од Анализата беа сумирани, разгледани и дискутирани на три 
дневната работилница за стратешко планирање одржана во јуни 2021година, каде 
што беа утврдени клучните предизвици, предности, силни страни и слабости, како 
и можностите и цели за развој. Работилницата започна со процесот на 
визионирање, по што беше спроведена анализа на надворешното опкружување и 
идентификација и анализа на внатрешни јаки и слаби страни на институциите на 
судската власт, и анализа на опкружувањето односно анализа на надворешни 
можности и закани (SWOT анализа).
 Потоа беше изработена Матрица на стратешка ориентација која се базира на 
направената SWOT анализа, што резултираше со дефинирање на нацрт стратешки 
цели и насоки на ЦСИ НАДЕЖ. Во продолжение беа организирани и неколку 
еднодневни работилници за допрецизирање на одредени аспекти на стратешкиот 
план, избработка на детален план на активности за четири години и буџет на 
стратешкиот план. 
 
 Процесот на стратешко планирање беше поддржан од фондациите СХЛ / 
Портикус од Германија. Ц.С.И.Надеж имаше ангажирано еден консултант, Г-динот 
Зоран Стојковски од ПРО-ЕФЕКТ, избран на јавен повик за помош при планирањето 
на стратешкиот план. 
  
 Собранието на ЦСИ НАДЕЖ го усвои Стратешкиот план на ЦСИ НАДЕЖ 
2022-2025 на својата седница одржана на 13 октомври 2021 во Скопје, Република 
Северна Македонија..
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3. КОИ СМЕ НИЕ?

ВИЗИЈА

 Квалитетно живеење и економска благосостојба за маргинализираните 
заедници во Република Северна Македонија.

МИСИЈА

 Здружение Ц.С.И. Надеж Скопје е граѓанска организација кое активно се 
залага за подобрување на квалитетот на живот преку овозможување еднаков 
пристап до квалитетно образование, социјална интеграција и кое промовира и 
реализира активности за стекнување на вештини на младите и маргинализираните 
заедници со фокус на Ромите во Р.Македонија

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ

• Организирање на кампањи за подигнување на јавната свест
• Застапување на правата на маргинализираните заедници
• Обезбедување и донирање на материјални средства на маргинализираните  
 заедници
• Организирање на настани за прибирање средства 
• Поддршка на образовниот процес на Ромските деца и нивна образовна и   
 социјална интеграција 
• Обезбедување на поддршка од компании како и донатори за кампањи
• Членување во меѓународни организации

ВРЕДНОСТИ 

• Социјална правда
• Еднакви образовни можности
• Учество на младите
• Родова еднаквост
• Зајакнување
• Еднаквост

ПРИНЦИПИ

• Професионализам во работата
• Транспaрентност во работата на организацијата 
• Посветеност кон потребите на корисниците
• Упорност во остварување на договорените задачи 
• Самокритични и спреми за нови знаења
• Отвореност
• Промоција на принципот на волонтирање
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ГЕОГРАФСКИ ОПФАТ

• Република Северна Македонија

ЦЕЛНИ ГРУПИ

• Маргинализирани групи
• Граѓански организации
• Влада на Република Северна Македонија
• Претпријатија кои имаат високи стандарди за ООП
• Универзитети и академски институции
• Министерство за труд и социјална политика
• Други министерства, државни агенции и институции во области на интерес  
 (МОН, МЗ, МВР, Секретеријат за ЕУ интеграции, итн.)

ПАРТНЕРСТВА И СОРАБОТКА

• Влада на Република Северна Македонија
• Министерства државни агенции и институции во области на интерес
• Единици на локална самоуправа (ЕЛС)
• Организации на граѓанското општество
• Домашни и меѓународни донаторски организации и институции
• Амбасади во Република Северна Македонија
• Медиуми
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4.АНАЛИЗА НА НАДВОРЕШНО И ВНАТРЕШНО ОПКРУЖУВАЊЕ - 
SWOT АНАЛИЗА

      4.1. Внатрешна организациска анализа

ЈАКИ СТРАНИ

 1.  ЦСИ НАДЕЖ има сопствени ОБЈЕКТИ, земјиште 5000 м2, канцелариска и КТ  
      опрема како и сопствени возила; 
 2.  ЦСИ НАДЕЖ има добри референци /претходно реализирани проекти;
 3.  Го познаваат менаталитетот на Ромите и целните групи;
 4.  Препознаени се на национално и меѓународно ниво за реинтеграција и   
      интеграција;
 5.  Има развиено Safe- garding политика и процедури;
 6.  Менаџментот e посветен на работата и на развојот на човечките ресурси;
 7.  Има одличен опфат , квалитет и резултати од образовната поддршка која ја  
       овозможува НАДЕЖ;
 8.  Доверба кон социјалниот работник на НАДЕЖ во услугите кои  ги дава на  
      корисниците;
 9.  Има опрема за фризерски салон + маникир и шминкерски услуги;
            10.  ЦСИ НАДЕЖ има искуство со странски волонтери;
            11.  Персонал со добри квалификации;

СЛАБИ СТРАНИ

 1.  Долги години се одолжува процесот на средување на документацијата за   
      објектите;
 2.  Недостасува персонал но и искуство за социјално претприемништво;
 3.  Има потреба од развој на вештини за fundraising од повеќе извори на   
      финансирање;
 4.  Има потреба од зголемување, развој и задржување на членството на   
      НАДЕЖ  (си заминуваат членовите);
 5.  Има недоволно ресурси (пари/персонал) за погoлем опфат на целната   
      група;
 6.  Има потреба од поголема промоција на ЦСИ Надеж во традиционалните и  
      на социјалните медиуми;
 7.  Препокривање на одговорностите  (менаџментот прави се од менаџмент  
      функции до извршни активности);
 8.  Немаат активности за развивање волонтерство од локалната заедница;
 9.  Постои потреба од развој на админстративнo-финансиски процедури и  
      систем потребни за оценка и ревизија;
 10.  Мал број на волонтери;
 11.  Не се работи доволно со млади;
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     4.2. Надворешна анализа на контекстот во кој функционира 
организацијата

МОЖНОСТИ (Позитивни надворешни фактори)

 1. Има поголем број на програми за поддршка на развој на социјално             
     претприемништо и за финансирање;
 2. Можност за добивање средства од мултикулти програми за грантови;
 3. Можности за барање средства од ООП компании и државни институции;
 4. Локалната популација има доверба кон НАДЕЖ како организација (целиот  
     персонал);
 5. Интерес на организации од Германија да реализираат     
     пракса/волонтирањево НАДЕЖ;
 6. Има можност за активности за развивање на волонтерството од    
     локалната заедница и можност младите Роми активно да учествуваат во    
     развојот на општината;
 7. Има барање од локална популација да бидат вклучени во активностите на  
     центарот;
 8. Има огромна потреба од проширување на делокругот на работа    
     (активности) на ЦСИ Надеж во други локации и области на работа.

НЕПОВОЛНОСТИ (негативни надворешни фактори)

 1. Институциите на локално ниво се формално заинтересирани за    
     соработка, а во пракса соработуваат само со ромски и блиски ГО-ции;
 2. Дел на локални ГО-ции се однесуваат конкурентски кон ЦСИ НАДЕЖ и не   
     влегуваат во соработка и партнерство ( за заеднички иницијативи и   
     проекти);
 3. Има напади кон персонал и кражби во канцеларии на ЦСИ НАДЕЖ во ШО; 
 4.  Не e донесен закон за Социјално претриемништво;
 5. Општината ШО не ја средува Комуналната инфраструктура околу   
     просториите на НАДЕЖ (пат, осветлување, улични кучиња, смет, вода, );
 6. Нема голем број на фондации кои финансираат проекти за РОМИ;
 7. Студентите не сакаат да доаѓаат во просториите на НАДЕЖ (иако постои   
     соработка со Институт за социјална работа и социјална политика);
 8. Младите од најсиромашните семејства немаат опрема и пристап до   
     интернет;
 9. Поради предрасуди кон целната група, дел на парнерските фирми и   
     институции не сакаат да соработуваат;
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1

1  Стратешките цели се обележани со еден референтен број (пр. 1, 2, 3 и 4) 

2

2 Стратешките насоки се обележани со два референтни броја (пр. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. итн)

5. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, НАСОКИ И АКТИВНОСТИ 

 Здружение Ц.С.И. Надеж- Скопје е граѓанска организација кое активно се 
залага за подобрување на квалитетот на живот преку овозможување еднаков 
пристап до квалитетно образование, социјална интеграција и кое промовира и 
реализира активности за стекнување на вештини на младите и маргинализираните 
заедници со фокус на Ромите во Р.Македонија.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ  НА ЦСИ НАДЕЖ 
ЗА ПЕРИОДОТ 2022-2025

Стратешка цел 1:  Овозможување на воспитно-образовна поддршка на деца и 
млади од маргинализирани семејства за полесно совладување на содржините во 
училишното и предучилишното образование
Стратешка цел 2: Подржување на ре-интеграцијата и вклученоста на повратниците 
од Европските земји во локалните заедници
Стратешка цел 3: Зголемување на вклученоста на младите во локалните заедници
Стратешка цел 4: Подобрување на социјалната вклученост на маргинализираните 
групи преку концептот на социјално претприемништво

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ, НАСОКИ  НА ЦСИ НАДЕЖ

Стратешка цел 1: – Овозможување на воспитно-образовна поддршка на деца и 
млади од маргинализирани семејства за полесно совладување на содржините во 
училишното и предучилишното образование
1.1. Унапредено функционирање на едукативниот центар за училишно и 
предучилишно образование
 1.1.1. Воведување на нови напредни ИКТ методи во работата
 1.1.2. Обезбедување на средства за оперативни трошоци преку спонзорства
1.2. Проширување на опфатот на целната група (деца од сиромашни семејства, деца 
и млади од локалната популација и/или други средини) 
 1.2.1.Анализа на потреби
1.3. Реализација на активности за спорт, рекреација и игра за деца и млади 
1.4. Застапување за промена на политиките и спроведување на програмите за 
образование на маргинализрани групи
 1.4.1. Добивање поддршка од МоН и МТСП за реализација на програмите за 
поддршка
 1.4.2. Продлабочување на соработката со релеватни институции од областа 
на образованието (ООУ, ДСОУ, МОН, БРО, ЕЛС, МТСП, итн. ) 
 1.4.3. Продлабочување на соработката и заеднички настап во застапување 
со релеватни граѓански организации 
1.5. Вклучување на родителите во воспитниот и образовниот процес на своите 
деца   
 1.5.1. Информирање на родителите заради зголемување на интересот за 
образование на децата 
 1.5.2. Информирање на родителите од маргинализираните семејства за 
поголемо учество на нивните деца  во предучилишното образование 
 1.5.2.1. Организирање на работилници со родителите за важноста на 
образованието  
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Стратешка цел 2: Подржување на ре-интеграцијата и вклученоста на повратниците 

од Европските земји во локалните заедници

2.1. Истражување на потребите на семејствата на повратнциите за поддршка од 

ЦСИ НАДЕЖ 

2.2. Организирање на програми за поддршка на комплетирањето на 

образованието на повратниците

2.3. Овозможување на субвенции за вработување на повратниците

2.4. Работа со повратници во делот на остварување на правата (соц, здравствени 

права, документи, домување, )

2.5. Промоција на постигнувањата во делот на интеграцијата на повратниците

2.6. Застапување за промена на политики и нивно спроведување во областа на 

правна, социјална и здравствена заштита на повратниците од Европски држави

 2.6.1. Редовно информирање и координирање со релевантни институции

Стратешка цел 3: Зголемување на вклученоста на младите во локалните заедници

3.1. Унапредување на образованието/животни вештини на младите за 

вработување и кариерен развој

3.2. Вклучување на младите во адресирање на предизвиците во локалната 

заедница преку волонтирање

3.3. Овозможување на простор за реализација на спортски и рекреативни 

активности за младите од локалната заедница

 3.3.1. Адаптација на простор за спортски активности во дворот на ЦСИ 

НАДЕЖ за млади Роми (пр.ХАНГАРОТ и игралиште во дворот)

3.4. Организирање на (онлајн) програми за здравствена заштита (на пр. За 

менструално здравје)

3.5. Потикнување на меѓуетничката и мултикултурната кохезија во работата на ЦСИ 

Надеж

 3.5.1. Зголемување на интеракција со млади од други делови на градот и 

државата

Стратешка цел бр 4. Подобрување на социјалната вклученост на маргинализирани 

групи преку концептот на социјално претприемништво

4.1. Истражување на можности за започнување/проширување на активности за 

социјално претприемништво во ЦСИ НАДЕЖ
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4.2. Развивање на вештини и капацитети на персоналот на ЦСИ НАДЕЖ за работа со 

активности за социјално претприемништво

4.3.Реализација на програми за социјално претприемништво во рамките на ЦСИ 

НАДЕЖ

 4.3.1. Реализација на активностите на социјално претриемништво во 

просториите на ЦСИ НАДЕЖ (Козметички салон, Младинско претремништво...)

4.4. Барање за средување на просторот, оградување, набавка на основни средства 

за социјалните претриемнички активности на ЦСИ НАДЕЖ

 4.4.1. Адаптација на простор или изградба (на пр. Youth Hostel, Центар за 

развој на вештини) 

6. ПОТРЕБИ ОД ОРГАНИЗАЦИСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЦСИ НАДЕЖ

 Во рамките на организациската проценка, и процесот на изработка на 

стратешкиот план, ЦСИ НАДЕЖ ги дефинираше следните активости за 

организациски развој:

6.1. Унапредување на практиките за обезбедување финансиска одржливост на 

НАДЕЖ

 6.1.1. Развој на вештини за обезбедување финансиска одржливост

  6.1.1.1 Обука за Fundraising практики

  6.1.1.2. Реализација на активности за crowdfunding

 6.1.2. Подготовка на предлог проекти за грантови за реализација на    

 програми, самостојни или во партнерство со други

  6.1.2.1.Организирање на заеднички проекти за соработка, во кои би   

  се користел просторот на ЦСИ НАДЕЖ 

 6.1.3. Развивање на практики на донирање на претпријатија и поединци  за   

 програмите на ЦСИ НАДЕЖ

 6.1.4. Реализација на кампањи за crowdfunding  

 6.1.5. Барање донации за хуманитрани цели (ИТ опрема, образовни    

 помагала, итн.)

6.2. Унапредување на организацската и раководна структура на НАДЕЖ

 6.2.1. Дефинирање на организациски тимови
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 6.2.2. Подобрување на вештините за раководење во ЦСИ НАДЕЖ

  6.2.2.1.Зајакнување на вештините на менаџменетот за водење и   

  одржување на организација 

 6.2.2.2. Развој на вештини на персонал на НАДЕЖ заработа со странски и   

 домашни волонтери

 6.2.3. Развој на релациите во тимот и ефективните комуникации помеѓу   

 членовите

6.3. Зголемување на промоцијата на ЦСИ Надеж во медиумите и јавноста

 6.3.1. Реализација на стратегија за комуникации со јавноста

 6.3.2. Поголема промоција на ЦСИ Надеж во традиционалните и на    

 социјалните медиуми

6.4. Подобрување на практиките за застапување, лобирање и следење на 

спроведувањето на политиките

7. ОРГАНИЗАЦИСКА И УПРАВУВАЧКА СТРУКТУРА НА ЗДРУЖЕНИЕ ЦСИ 

НАДЕЖ

Највисоко управно тело е Собранието, кое го сочинуваат сите членови. Собранието 

избира Управен одбор (УО) од 5 членови, кој е раководен и претставуван од 

претседател на Управниот одбор и Надзорен одбор (НО) од 3 членови, кој е 

претседаван од претседател на Надзорниот одбор.

 Управниот одбор ги носи стратешките одлуки, одлуки за вклучување во 

партнерства со други организирани форми на делување, за аплицирање на некои 

поважни проекти, носење на програми и стратегии, креирање на политики на 

организацијата, селекција на Стручна служба – администрација и менаџмент и 

Советодавен одбор, проектни тимови, селекција на корисниците на услугите и 

сервисите на организацијата, одлуки за застапувања и превземања на позначајни 

активности и визибилитет на организацијата. Управниот одбор, преставуван и 

раководен од претседател по потреба формира работни тела/комисии, како и 

стручна служба за извршување на административно-стручни, помошни и на нив 

слични работи од заеднички интерес за остварување на задачите и целите на 

Здружението. Формира стручна служба и ги одредува нејзиниот начин на работа и 

ингеренциите.
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 Надзорниот Одбор ја следи примената на статутот и на програмата, се грижи 

за работењето и имотот на организацијата и врши други работи на начин утврден со 

Статутот.

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Претседател 

Претседател 

Претседател 

Управен Одбор 
Надзорен одбор 

1 надворешен член 

1 внатрешен  членови 

 

Собрание 

2 надворешни членови 

2 внатрешни членови 

2 externals 

Графички приказ 1. Органограм на ЦСИ НАДЕЖ 



8. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

 8.1. ПРЕДВИДЕНИ И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

 За реализација на стратешкиот план, потребно е да се обезбедат доволно 

ресурси за навремено подмирување на предвидените трошоци во работата на ЦСИ 

НАДЕЖ. 

 За работата на ЦСИ НАДЕЖ, секоја година се издвојуваат средства за 

расходите согласно одобрениот буџет по проекти или програми. Ако се земат во 

предвид досегашните вредности на буџетот потребни за реализација на 

активностите во стратешкиот план, може да се заклучи дека се соочува со 

недостаток на финански средства за реализација на сите планирани активности.

 Предвидениот буџет за 4 години за реализaција на овој стратешки план 

изнесува 1.110.200 евра и тоа
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Буџет за периодот 2022-2025

Стратешка цел 1

Стратешка цел 2

Стратешка цел 3

Стратешка цел 4

Вкупно

445.300 евра 

251.400 евра

308.500 евра

105.000 евра

1.110.200 евра



 За да се обезбедат средства за целосно спроведување на активностите 

предвидени со Стратешкиот план, задолжително ќе бидат потребни дополнителни 

извори на финансирање.  

 Исто така не треба да се заборави дека и во наредниот период, преку 

програмите на агенциите за меѓународна соработка и развој, може да се користат 

средства кои би биле наменети за покривање на дел на активностите предвидени 

со овој Стратешки план. За таа цел во рамките на ЦСИ НАДЕЖ е потребно да се 

развијат вештини за подготовка и менаџирање на проекти, но исто така е потребно 

активно да се лобира пред претставниците на владините и меѓународните 

инститиции. 

 

 8.2. ПОТРЕБНИ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

 За да се овозможи соодветно раководење со процесот на спроведување на 

стратешкиот план, редовно следење на спроведувањето, ревидирање и 

надградување на планот, и обезбедување на финансиски средства, потребно е да се 

размисли за доекипирање на организацијата со нов персонал.

 Покрај проектните менаџери и админстративно-финански соработник, 

постои потреба и од други нови извршители во Стручната служба (СС) на ЦСИ 

НАДЕЖ и тоа едно лице за обебедување средства и работа со членството (Fundrais-

er), едно лице за работа со волонтери (Kоординатор за волонтери), како и лице 

задолжено за логистика.

 

 8.3. СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

 За успешно и доследно спроведување на Стратешкиот план ќе се спроведе 

соодветен мониторинг во периодот кој го покрива овој документ, како и оценка на 

достигнувањата во секоја година. За таа цел ќе се формира работна група 

раководена од првиот човек на стручната служба, за да го следат текот и 

динамиката на спроведувањето на овој Стратешки план. Оваа работна група ќе 

изготвува и поднесува извештај до членовите на УО и НО и ќе предлагаат неопходни 

промени и усогласувања за достигнување на утврдените цели.
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 Мониторингот на спроведувањето на годишните програми на активности 

преку кои ќе се реализираат и остваруваат стратешките цели, континуирано ќе го 

врши односно тековно ќе ги следи предвидените активности и ќе врши евалуација 

на зацртаните цели годишно, со поднесување на извештаи, кои ќе содржат 

информации за прогресот и успехот на имплементација, како и заклучоци и 

препораки во функција на ефективно и ефикасно спроведување на планот. За 

следење на активностите се утврдени индикатори преку кои се мери степенот на 

остварување на целите како и извори на верификација, во рамки на деталниот план 

на активности кој што е во прилог на стратешкиот план.
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