Прашања за прелиминарна фаза – 23.06.2021
1. Во која фаза од проектниот циклус се подготвува Логичката рамка? (еден точен
одговор)
a) Идентификација
b) Програмирање
c) Формулација
d) Спроведување
e) Оценување
2. Кои можат да бидат конституенти на една граѓанска организација? (повеќе точни
одговори)
a) Членови на организацијата
b) Членови на Управен одбор
c) Организации / индивидуи кои помагаат да се спроведе вашата програма
d) Основачите на организацијата
e) Членови на организации со кои сте во коалиција
f) Вработени / волонтери
g) Донатори
3.
a)
b)
c)
d)

Кои се неизвршни органи во организацијата? (повеќе точни одговори)
Управен одбор
Извршна канцеларија
Одделение за граѓанско општество
Собрание

4. Организацијата практикува добро управување кога има воспоставен внатрешен
систем којшто обезбедува дека организацијата му служи на јавниот интерес. Кои се
елементи на добро управување? (повеќе точни одговори)
a) Управувањето е засновано на етика и интегритет – моќ базирана на споделени
вредности и принципи
b) Одговорност - во служба на потребите и правата на засегнатите страни
c) Транспарентно носење на одлуки со висок степен на ефективност и отчетност
d) Поделба на моќта на одлучување - поделба на неизвршни и извршни органи
5. Кога е објавен повик за грантови, што е најважно најпрво да направите? (еден точен
одговор)
a) Да почнете да барате соодветни партнери
b) Да го прочитате внимателно и целосно повикот и упатството за апликанти
c) Да ја развиете проектната идеја и да подготвите логичка рамка
d) Да ги обезбедите сите потребни придружни документи
6. Кои алатки организациите можат да ги користат за односи со јавноста? (повеќе
точни одговори)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Соопштенија за јавност
Прес конференции
Истражување
Брифинг за новинари
Посети за новинари
Предлог проект
Настани

7. Финансиската одржливост како еден од елементите на организациска одржливост
подразбира капацитет да се обезбедат ресурси кои се неопходни да се остварат
програмската и институционалната одржливост. Кои се столбовите на финансиската
одржливост? (повеќе точни одговори)
a) Финансиско и стратешко планирање
b) Диверзификација на приходите
c) Генерирање на сопствени приходи
d) Цврст систем на администрација и финансии

8. Саморегулација на мрежите се остварува со воведување на принципи и стандарди,
кои покрај законските обврски, треба да ги исполнуваат членките на мрежата, а со
цел да се зајакне нивниот кредибилитетот. Кои документи е потребно да се воведат
за саморегулација во мрежа? (повеќе точни одговори)
a) Правилник за работа/деловник (процедури за прием на членки, правила за
донесување одлуки)
b) Правилник за архивско работење
c) Етички кодекс (правила на однесување на членките)
d) Предлог проект
e) Правилник за спречување на судир на интереси
f) Правилник за комуникација
9. Логичката рамка на проектот дава одговор на повеќе прашањата. Кое од наведените
не спаѓа меѓу нив? (еден точен одговор)
a) Што ќе се постигне со проектот?
b) Кои активности ќе се реализираат за да се постигнат резултатите и целите?
c) Каков ќе биде временскиот распоред на активностите
d) Како ќе се мери и верификува напредокот и успехот на проектот?
10. Принципот КЛАСП (CLASP) се однесува на кредибилитет, легитимитет, отчет, услуги
и моќ. Кредибилитет подразбира колку вие и вашата организација сте
репрезентативни, односно дали и како ги вклучуваат корисниците во чие име
зборувате. (еден точен одговор)
a) Точно
b) Неточно

