Прашања за прелиминарна фаза ден 2 (25.06.2021)
1. При формулирање на мисијата на организацијата, потребно е да се одговори на
следните прашања: (повеќе точни одговори)
a) Кој конкретно ги спроведува проектите на организацијата?
b) Кому му служи организацијата?
c) Како им служи?
d) Каде им служи?
e) Каква организациска структура ќе биде воспоставена во организацијата?
2. Што е проект? (еден точен одговор)
a) Проект е алатка која овозможува само Визуелизирање на различни одговорности
на различни нивоа од управувањето
b) Проект е алатка која овозможува само анализирање на информациите на
организиран и структуриран начин
c) Проект е серија на активности кои имаат за цел да доведат до исполнување на
јасно дефинирани цели во дадена временска рамка со точно дефиниран буџет.
3. Кој од следните елементи не е критериум за оценка на проектот? (еден точен
одговор)
a) Релевантност
b) Ефективност
c) Генерирање на приходи
d) Одржливост

4. Одржливоста на проектот подразбира план за тоа кои структури и на кој начин ќе
овозможат одржување на резултатите на проектот по неговото завршување,
односно градење на локална сопственост над проектните резултати.
a) Точно
b) Неточно

5. Според Законот за здруженија и фондации највисок орган на управување во
здружение е: (еден точен одговор)
a) Надзорен одбор
b) Управен одбор
c) Собрание
d) Извршна канцеларија
6. Кои се улогите на неизвршните органи на организацијата: (повеќе точни одговори)
a) Спроведување програмите, проектите итн.

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

Донесување политиките поврзани со финансии, персонал, системи итн.
Усвојување на мисијата на ГО, целите и насоките на делување
Креирање годишни планови за евалуација
Одобрување на сите програмски идеи
Спроведување на политиките воспоставени од извршните органи
Осигурување дека организацијата се раководи и управува законски и одговорно.
Правење проценка на сите деловни и финансиски активности.
h) Избирање, поддршка и оценување на Директорот на организацијата. Ревидирање
и одобрување на политиките за персоналот.

7. За обезбедување на јавност во работењето на организацијата, таа треба да
овозможи пристап на јавноста до: (повеќе точни одговори)
a. Статут
b. Постигнувања во изминатите години и планови за иднината
c. Целта и посакуваните резултати на ГО (што сака да постигне во општеството)
d. Политики и процедури за финансиско работење
e. Кодекси и принципи до коишто се придржува организацијата
f. Програми и проекти

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Кои се извори на приходи на здруженијата? (повеќе точни одговори)
Странски донации
Донации од компании
Членарина
Зголемени трошоци на организацијата
Продажба на производи и услуги
Изнајмување на простор и опрема
Приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми
Грантови од државен буџет
Приходи од кирии и закупнини
Завештанија и легати
Донации од граѓани

9.
a)
b)
c)
d)

Што се смета за заедничка придобивка на вмрежувањето? (повеќе точни одговори)
Пристап до фондови
Пристап до нови методологии и технологии
Пристап до специфични целни групи
Пристап до политичка моќ

10. Медиумите се главен и основен елемент на односите со јавноста. (еден точен
одговор)

a) Точно
b) Неточно

