Прашања за прелиминарна фаза – трет ден 28.06.2021
1. При развивање на проектна апликација се воспоставуваат индикатори. За што се
потребни тие? (повеќе точни одговори)
a) Разјаснување на карактеристиките на општите цели, целта на проектот и
резултатите
b) Формулирање на одржливоста на проектот
c) Обезбедување основа за мерење на спроведувањето
d) Помош при набљудувањето и оценувањето
2. Што се претпоставки во процесот на развивање проектна апликација? (еден точен
одговор)
a) Надворешни фактори кои влијаат на нашата интервенција и ние можеме да
влијаеме на нив
b) Надворешни фактори кои немаат значајно влијание на нашата интервенција
c) Надворешни фактори кои влијаат на нашата интервенција, но ние не можеме да
влијаеме на нив
d) Надворешни фактори на кои ние можеме да влијаеме со нашата интервенција
3. Во апликациите на ЕУ за грантови начинот на кој ќе се спроведе проектот како и
тимот кој ќе го спроведува се дел од: (еден точен одговор)
a) Опис на проектот
b) Методологија
c) Времетраење и план на дејствување
d) Одржливост

4. Кога може да се јави судир на интерес во граѓанска организација? (повеќе точни
одговори)
a) Постои можност за директна материјална добивка за некој од организацијата
b) Кога блиски соработници или членови на семејството на некој од организацијата
имаат некоја лична корист
c) Кога организациските интереси преовладуваат при донесувањето на значајни
одлуки
d) Кога личните интереси на некој од организацијата преовладуваат при
донесувањето на значајни одлуки
5.
a)
b)
c)

Кои се механизмите за само-регулација? (повеќе точни одговори)
Етички кодекси и кодекси на однесување
Системи за управување со квалитет
Информативни сервиси (TechSoup Europe/GuideStar/Charity Navigator)

d) Шеми за сертификација и акредитација (www.osgs.at …)
e) Упатства
6. 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
7. Кога станува збор за финансиска способност на организацијата, ликвидноста се
однесува на способност да се излезе во пресрет на долгорочните обврски и планови
додека пак солвентност се однесува на способност да се подмират краткорочните
обврски. (еден точен одговор)
a) Точно
b) Неточно

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Кои се факторите на успех на мрежите? (повеќе точни одговори)
Системи и процедури
Стратегија
Учење и иновации
Соработка
Раководна структура

9. Што претставува механизмот за отчетност на граѓанската организација? (повеќе
точни одговори)
a) Редовно изготвување и публикување на годишни наративни и финансиски
извештаи на организацијата
b) Надворешни ревизии кои помагаат да се анализира и да се види дали
организацијата работи во согласност со соодветни финансиски стандарди и норми
c) Точни контакт детали на веб страната, меморандумот и други комуникациски
алатки
d) Публикувана ажурирана листа на членови на управните структури на
организацијата
e) Јасно дефинирани процедури за членство, јасни правила во однос на чланарината,
обврските на членовите
f) Усвоени етички методи на генерирање фондови како и соодветните насоки за
транспарентност и известување кон донаторите

10. Систем претставува низа внатрешни процеси преку кои функционираат одредени
операции на ГО, додека пак процедура е регулирање на даден процес, согласност
како активностите ќе бидат организирани а одлуките донесени. (еден точен
одговор)
a) Точно
b) Неточно

