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Вовед
Општоприфатено е дека мрежите на граѓанските организации се граѓански општествени групи,
организации, а понекогаш и поединци кои доброволно се здружуваат да остварат заеднички цели за
општествен развој или за да го унапредат демократското управување. Овие цели може да
подразбираат широк дијапазон активности и подвизи како размена на ресурси, решавање заеднички
општествени предизвици, па сè до изразување на идентитетот како заедница или социјална група. Со
вмрежувањето во мрежи на граѓанското општество, вообичаено, членките ги задржуваат својата
основна автономија, нивниот сопствен идентитет, како и својата мисија и работење. Граѓанските групи
и организации формираат мрежи за постигнување заеднички цели за општествен развој и
демократско владеење што не може да ги постигнат сами.
Мрежите може да го унапредат влијанието на граѓанскиот глас во процесот на застапување за
политики и за унапредување на владеењето. Исто така, мрежите може да ги поврзат давателите на
услуги преку размена на информации и ресурси или, пак, да развијат координиран систем за давање
на тие услуги. Мрежите на граѓански организации може да бидат партнери на многу меѓународни
организации за развој кои барат начини за максимизирање на опфатот и влијанието на нивните
програми, тренд кој во Македонија е сè повидлив.
Во принцип, мрежите на граѓанските организации преку своите успешни иницијативи овозможуваат
да се слушне гласот на граѓаните и да постигнат поголемо влијание кај носителите на политиките,
спроведувачите на политиките, демократското управување и, општо, врз општествените промени. Во
стремеж кон резултати како градење мирни и праведни општества или заштита и унапредување на
состојбата на ранливите категории, злоупотреби на човековите права и слично, мрежите може да
обезбедат: (1) форум за луѓето да споделат своите искуства, да го изразат својот идентитет, да
дискутираат и да дебатираат за промени и да дефинираат стратегии за акција; (2) заштита за
ранливите категории од злоупотреба или заштита од јавно изразување ставови; (3) заеднички тела за
координација на кампањи и други видови заеднички активности; (4) легитимност кај
креаторите/носителите/спроведувачите на политиката и други институционални лидери поради
репрезентативноста и идентитетот на оние што бараат промена.
Мрежите на граѓанските организации, исто така, обезбедуваат придонес во демократизацијата на
општествата на подолг рок и бидејќи мрежите се засноваат на меѓузависни односи меѓу
индивидуалните групи (лица, организации) кои ги вклучуваат членовите во „некоја“ форма на
заедничка комуникација, обезбедуваат и носење одлуки и управување на структурата и капацитетите.
Иако се очекува од мрежите да имаат поголем ефект од работата во споредба со самостојното
работење на организациите, сепак во практика мрежите на граѓански организации често се соочени
со значајни предизвици, но и со разочарувања како резултат на непостигнување или слабо
постигнување на првично очекуваните резултати и ефекти. Сепак, ова во значителна мера зависи и
од целокупниот контекст на дејствување на граѓанскиот сектор и неговата „моќ“ во општеството,
посебно ако се има предвид контекстот на дејствување на граѓанскиот сектор во Македонија во
периодот пред и за време на политичката криза.
Токму поради горенаведените ставови за позитивните страни од постоењето на мрежите, но и
предизвиците со кои се соочуваат тие, се наметна потребата за длабинско истражување што ќе се
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фокусира на тоа дали заедничката соработка преку здружување на ГО во мрежи во Македонија
е ефективна, односно дали ги постигнува целите на здружувањето, како и мотивите за
здружувањето и главните предизвици со кои се соочуваат ГО?.
Методологија, пристап и алатки
Врз основа на утврдената перцепција за недостаток на соработка преку вмрежување, како и на
предизвици за одржливост на воспоставените мрежи за соработка на граѓанските организации (ГО)1,
оваа студија на случај ќе се обиде да ја долови ефективноста на постојните мрежи на соработка на
ГО во Македонија во изминатите неколку години разгледувајќи ги притоа:
1. Перцепцијата на мрежите за потребите за нивното постоење – што се мрежите, кои се
целите на мрежите и колкав е нивниот обем?
2. Основните цели на ГО за здружување во мрежи, како и мотивите за воспоставување на
тие цели (размена на ресурси и знаење, заедничка општествена цел или изразување на
идентитетот како заедница или општествена група).
3. Дали креирањето на мрежите е интристичко – внатрешномотивирано од потребата за
остварување одредена заедничка цел или екстринзично – надворешни фактори од
можностите што ги нуди опкружувањето
4. Моделите на управување и организациската поставеност и кои функционираат/нефункционираат.
5. Предизвици со кои се соочуваат мрежите.
Истражувачкото прашање се фокусира на следното: Дали заедничката соработка преку
здружување на ГО во мрежи Македонија е ефективна, односно дали ги постигнуваа целите
на здружувањето? Кои се мотивите за здружување и главните предизвици со кои се
соочуваат мрежите?
Со цел да се даде преглед на ефикасен/успешен модел на функционирање на ефективна мрежа на
ГО во РМ која е одржлива и функционална подолг период, се разгледуваат формите на организација
и водење, формализацијата наспроти неформалното дејствување, финансирањето, мотивацијата и
слично.
Дефиниција за мрежи и критериуми за избор
За целите на оваа истражување, мрежите се дефинираат како: „доброволно здружување на граѓански
организации, но и на други облици на здружување, а понекогаш и на поединци, заради адресирање
на заеднички потреби, остварување на заеднички интереси и/или постигнување заеднички цели. Овие
цели може да вклучат само размена на информација или координација, но и преземање заеднички
Перцепција на Граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското општество во
Македонија. Центар за економски анализи – ЦЕА, 2017. <http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/04/CEAanaliza-od-Prashalnikot-FINAL.pdf>
1
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акции за остварување општествени промени. Членките/членовите во мрежите ја задржуваат
сопствената автономија, поточно нивниот идентитет, целите, структурата и сл. (Дефиниција и опфат
користени во извештајот „Перцепција на граѓанските организации за вмрежувањето“2, МЦМС, 2016).
Мрежите може да бидат неформални или формални групи на граѓански организации или други членки,
при што формалните мрежи се институционализирани и се регистрирани како посебни правни лица
(според Законот за здруженијата и фондациите3) и неформални здружувања кои користат најразлични
именувања како мрежа, алијанса, коалиција, инцијатива, сојуз, платформа, федерација итн. Во овој
извештај поимот мрежи опфаќа сè наведено погоре и го подразбира секој облик на
здружување/вмрежување на граѓанските организации било да е тој формален, неформален,
регистриран или нерегистриран како посебно правно лице, а кои дејствуваат во Македонија.
Под поимот граѓанска организација се подразбира здружение, фондација, сојуз или друг облик на
здружување, регистрирана во Македонија, според Законот за здруженијата и фондациите.
Анализата вклучува наоди од теренско истражување преку отворени полуструктурирани длабински
интервјуа со тековно функционални мрежи кои се активни во последните неколку години формални
(регистрирани) или неформални мрежи кои се составени од најмалку пет членки (ГОи) и кои
функционираат активно најмалку две години. За потребите на истражувањето беа вклучени десет
формални/неформални мрежи на граѓански организации. Изборот на мрежите беше врз основа на
принципот на различност во дејствувањето, и врз основа на активноста и актуелноста на мрежите.
Според опфатот, беа направени интервјуа со мрежи од областа на: правното дејствување,
демократијата и владеењето на правото, развојот на граѓанското општество, младинската мрежа,
борбата против сиромаштијата, земјоделството, ромските прашања и родовите прашања.
Селекцијата на примерок за спроведување на полуструктурираните интервјуа се базирање на
најчесто споменуваните мрежи во 2016 година, меѓутоа, со цел да се опфатат повеќе сектори, т.е.
прашања, цели на мрежите, оние прашања што ги обработуваат дел од овие беа заменети и се
додадени мрежи со друга тема, односно сектор на работа. Интервјуата беа спроведувани со оние
претставници на ГО, кои се (во моментот) водечки, основачи и/или тековен претставник кој ја води
мрежата.
Дополнително, со цел поголем опфат за степенот на локално и/или на регионално ниво, беше
испратен сеопфатен прашалник на повеќе од стотина ГО во земјата, во кој се наведуваат одговори за
перцепцијата за нивното членување или нечленување во мрежите, фактори за членувањето, степен
на постигнувањето на целите и слично. Целосни одговори се добиени од вкупно 64 ГОи, чии одговори
се разгледувани.

Перцепција на граѓанските организации за вмрежувањето. МЦМС, ТАКСО, 2016.
<http://www.mcms.org.mk/images/docs/2016/percepcijata-na-graganskite-organizacii-za-vmrezuvanjeto.pdf>
3
Закон за здруженијата и фондациите. „Службен весник“ бр. 52/2010 и 135/11.
2

8

Форми на организација на мрежите
Во Македонија, мрежите најчесто се неформални, но се среќаваат и формално регистрирани, т.е.
правно регистрирани според ЗЗФ. Мрежите се јавуваат со различни имиња кои асоцираат на мрежи
и ги вклучуваат термините како коалиција, мрежа, алијанса, асоцијација, здружение, дружење,
инцијатива, федерација, платформа, форум итн. Во зависност од идентитетот и контекстот на
мрежата, тие може да бидат формални – сојузи, но многу почесто се јавуваат како здруженија на
граѓани или, пак, се неформални вмрежувања, кои преку спонтано здружување работат во насока на
постигнување на целите на вмрежувањето.
Бидејќи нашиот правен систем преку Законот за здруженијата и фондациите препознава само
здруженија на граѓани, фондации и сојузи, формалните мрежи се формирани главно како здруженија
на граѓани, со посебно уредување во Статутот на здружението дека тоа ќе функционира како мрежа
на организации, алијанса, платформа или некаква асоцијација или сојуз.
Неформалните мрежи, пак, може да произлезат спонтано, преку застапување конкретна идеја пред
донесувачите на политиките, преку одредени иницијативи кои се појавиле како неопходни во
моментот на општественото работење или, пак, како резултат на некоја проектна активност, односно
проектно настапување пред донаторот за постигнување одредена цел за која се јавило потреба. Со
тоа се нагласува потребата дека за да се постигне промена во општеството, нужно е организациите
да дејствуваат здружено со координирани активности и конзистентни ставови.
Структура на управување
Мрежите, во својата суштина, се демократска форма на управување. Во зависност од околностите
или целите кои би сакале да се постигнат, но исто така и од ставовите на организациите членки,
мрежите се структурирани најразлично и, условно речено, секоја на свој начин. Но, водењето на
мрежите може да биде неформално или формално. Од спроведените интервјуа во истражувањето,
идентификувани се следните форми на управување кои може да ги групираме во најмалку три групи:
I.

Неформално водење – водење од неформални лидери (лица) на одредени членки
организации, чија мотивација е во основа нивниот личен мотив и идентитет на лидерите,
односно индивидуите во постигнување на мисијата за која се залагаат. Вообичаено, во тој
систем една организација, најчесто врз волонтерска основа, ги води административнокоординирачките активности или, пак, тековно спроведува проект врз чија основа се вклучени
останатите членки на мрежата или целта е воспоставување мрежа и во таков случај мрежата
е многу слична на партнерство од повеќе фактори.
Пример за такви национални мрежи може да се мрежите како РИА – Мрежа за подобра
легислатива, Коалиција за буџетски мониторинг, неименувани мрежи како мрежа на женски
невладини организации, неформална мрежа на организации Блупринт - Предлог за итни
демократски реформи и слично.
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II.

Репрезентативно неформално или формално водење – водењето на мрежата е водено
од една репрезентативна организација избрана од своите членови, која најчесто била или е
организација лидер и иницијатор на мината или на тековна проектна активност, а одлуките се
носат преку репрезентативност на сите членки со иста или различна тежина.
Репрезентативното водење може да биде врз ротациска основа и да се менува на одреден
временски период, но може и репрезентивното водство да биде континуирано од една
организација лидер, форма што се јавува најчесто и кај формално регистрираните, и кај
нерегистрираните мрежи.
Пример на такви национални мрежи може да се мрежите како Платформа на граѓанските
организации за борба против корупција, Мрежа 23 и други.

III.

Координирано и формално водење – регистрирано здружение врз основа на Законот за
здруженијата и фондациите, кое ги има сите формални органи за функционирање на
здружението, но со својот статут е дефинирано дека ќе работи како мрежа на организации.
Сојузот како форма на регистрација, која би била исто така класифицирана овде, не беше
сретната во примерокот.
Пример на такви национални мрежи може да се мрежите како Коалицијата на младинските
организации СЕГА, Македонската платформа против сиромаштија; Национална федерација
на фармери, Националниот младинскиот совет на Македонија итн.

Формално регистрирање наспроти неформално, т.е. правно нерегистрирана мрежа во РМ не можеме
да идентификуваме како најчеста форма на организирање во мрежи иако перцепцијата е дека
преовладува неформалното здружување во мрежи (посебно во почетокот на здружувањето). Мрежите
често се нарекуваат коалиција, платформа, но формализираните мрежи најчесто се регистрирани
како здружение на граѓани, а статутарно се дефинираат како мрежа на граѓански организации или,
пак, се работи за неформално здружување кое било поттикнато како иницијатива од некоја проектна
активност или заедничка тековна или постојана цел. Има значителен број мрежи што припаѓаат или
на едната, или на другата форма на здружување.
Врежувањето на граѓанските организации не е нешто што е актуелно само во последните неколку
години, туку како форма се појавува уште од 1994 година, кога е формирано првото здружение на
граѓани кое функционира како сојуз. Формирањето на сојузот било со цел да се направи една
репрезентативна организација што ќе ги вклучува сите помали локални организации и, од една
страна, ќе ги гради нивните капацитети и ќе ги застапува пред донесувачите на политиките, но, од
друга страна, ќе има локална поддршка која ќе биде поблиску до целната група и која ќе дејствува
навремено и ефикасно.
Добар дел од мрежите на граѓанските организации функционираат уште од првата декада на 2000тите години, но факт е дека во последните години здружувањето на граѓанските организации во мрежи
е сè поизразено. Тоа може да се поврзе и со влијанието од донаторите во мотивирањето на
граѓанските организации за здружување во мрежи со цел поголема видливост на граѓанскиот сектор
и поголемо влијание врз политиките на национално ниво. Така, од десетте интервјуирани мрежи, три
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се формирани во последните пет години, додека останатите веќе функционираат околу десетина
години.
Големина и опфат
Големината на мрежите на граѓански организации зависи од типот на активностите и од поставените
цели на мрежите. Во рамките на истражувањето беа опфатени мрежи кои во својата мрежа
вклучуваат повеќе од сто организации (три од десет мрежи), но и такви во кои членувањето во број е
поограничено или, пак, се мрежи кои имаат потесен делокруг, па вклучуваат по околу петнаесетина
граѓански организации.
I.

II.

III.

Хоризонтални комплементарни мрежи - Кај дел од интервјуираните мрежи,
вклучувањето граѓански организации зависи тематски, односно вклучуваат по една
организација која може да покрива различна област. Се работи за мрежи кои имаа широк
спектар на дејствување, па опфаќаат различни организации кои се профилирани во
одредена област, на пример, организација која третира прашања од економијата и
економскиот развој, друга организација која третира владеење на правото, трета човекови
права, животна средина и слично. На тој начин се гради мрежа која за секоја област има
кредибилна организација која ќе одговори навремено на општествените потреби (на
пример, Мрежа 23, организации Блупринт - Предлог за итни демократски реформи и др.)
Вертикални/секторски мрежи - друг тип на мрежи, пак, се целосно насочени во
одредена област, на пример, платформа чија целна група се земјоделците, младите или,
пак, се правните прашања и тие обезбедуваат правна помош. Овој тип мрежи ги вклучува
во себе организациите кои работ во ист „сектор“ или имаат програма која работи на
даденото секторско прашање, (на пример, Коалицијата на здруженија на граѓани Сите за
правично судење, Национална федерација на фармери, ЈАДРО – Асоцијација на
независната културна сцена итн.)
Хоризонтални општи вмрежувања - трет тип мрежи имаат генерален спектар на
дејствување, односно се фокусирани на интередисциплинарна тема која, во суштина,
секоја од граѓанските организации ја вклучува на кој било начин од своето дејствување.
Ваков тип мрежи се оние што најчесто работат на унапредување и јакнење на развојот на
граѓанското општество, кои се борат за подобри услови за живот, подигнување на нивото
на животниот стандард и слично. Во овој тип мрежа, секоја организацијата може да
придонесе со нејзиното дејствување за постигнување на мисијата за која е формирана
мрежата во даден момент (на пример: Механизам ИПА 2, Граѓанска платформа на
Македонија, Сојуз „Македонија без дискриминација“, Фронт за слобода на изразување,
Мрежа за финансиска одржливост на ГО итн.).

Географското дејствување на сите интервјуирани мрежи (по избор на примерок) е на национално
ниво. Дел од нив, покрај тоа што дејствуваат на национално ниво, дејствуваат и на локално, и на
регионално ниво, во зависност од целите, активноста и од опфатот и застапеноста на членовите на
локално ниво. Може да се забележи дека во оние случаи во кои членките на мрежите исто така
дејствуваат на национално ниво, нивното влијание е ретко или, пак, тие воопшто не дејствуваат на
11

локално ниво, а кај мрежите што се изградени од членови кои дејствуваат на локално ниво, мрежата
има најчесто застапувачка улога на национално ниво, а информирачка улога и улога за подигнување
на свеста на локално ниво.
Дејствувањето на мрежите од испитаниот примерок на национално ниво, генерално, се однесува на
следните активности и цели:
1. Иницијативи за промена на легислативата: алармирање за недоречености во постојните
закони, идентификување потенцијални проблематични законски одреди, предлагање
конкретни законски измени, воведување или доуредување законски или подзаконски акти.
2. Мониторинг на работата на властите и идентификување и алармирање за
неправилности во работењето на извршната власт.
3. Активности „watchdog“ и грижа за владеење на правото, барање отчет и притисок за
ефикасно и ефективно трошење на јавните ресурси, избори, заштита на правата, пристап до
информации.
4. Активно учество на граѓаните - барање можности за вклучување на граѓаните преку
граѓанскиот сектор во предлози за креирањето на јавните политики, со учество во работни
групи или со вклучување во изработка на јавни стратегиски документи и активно учество во
креирањето акциски планови на конкретни институции.
Дејствувањето на мрежите на локално ниво, пак, се однесува, генерално, на следното:
1. Информирање на локалното население за различни теми од општественото живеење и
подигање на јавната свест за остварување на своите права или за искористување мерки, улоги
и сл. кои се наменети за целната група,
2. Обезбедување директна помош преку здружување на ранливите категории, со цел
олеснување на пристапот до услуги што не им се достапни на сите лица.
3. Обезбедување совети за подобрување на квалитетот на живот или насочување/поврзување
со институциите кои обезбедуваат услуги соодветни на нивните потреби.
4. Застапување пред локалните власти за политиките кои се носат и се спроведуваат на
локално ниво
5. Прибирање информации преку комуникација со локалните конституенти, во директна
комуникација.
Од примерокот на граѓански организации кои одговориле на прашањата за вмрежување во однос на
географскиот опфат на мрежите, најчесто се јавуваат членства во национални мрежи и меѓународни
мрежи, а значително помалку мрежи кои дејствуваат на регионално или на локално ниво. 12,5 % од
сите испитаници одговориле дека воопшто не членуваат во никаква мрежи, додека оние што
членуваат во мрежи во пресек се членки на повеќе од 2 мрежи (2,05).
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Извор: Податоци од одговори на прашалник за ГО
Оние организации што не членуваат во мрежи најчесто изјавуваат дека не членуваат поради 1)
перцепцијата дека немаат доволно придобивки и дека 2) им одзема повеќе ресурси отколку што имаат
придобивки. Во однос на регионалните и на локалните мрежи, пак, ГОи ценат дека 1) нема регионални
или локални мрежи и затоа не членуваат или, пак, 2) истите се неефективни или 3) оние што постојат
не се во областите кои се во согласност со целите/областа на организациите.

Извор: Податоци од одговори на прашалник за ГО

Модели на управување и членство
Како што беше споменато погоре, секоја од интервјуираните мрежи е посебна и уникатна во однос на
начинот на управување. Секоја од мрежите има своја форма на управување, која е пропишана во
формалните документи на мрежата.
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Формалните мрежи на управување, односно оние што се регистрирани според Законот за
здруженијата и фондациите, во својот статут имаат дефинирано дека се формираат како мрежа на
граѓански организации и во тој случај секоја од мрежите го има минимумот што треба да се задоволи
како законска обврска во смисла на постоење на Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор и
Извршна канцеларија.
Формалните мрежи кои управуваат со голем број членки, во своето управување имаат посложена
структура, на пример, постоење на подмрежи во форма на програми од типот на мрежа на жени или
мрежа на млади. Изборот на членовите е посложен, со евентуална поделба на активни членки кои
имаат право на глас врз управувачката структура и право на донесување одлуки важни за мрежата,
но и членки кои повремено придонесуваат за мрежата или ги користат услугите на мрежата, но поради
пасивната улога немаат право на донесување одлуки.
Формалните мрежи може да функционираат како чадор-организации, кои постојано ја имаат
управувачката улога и имаат капацитет административно и финансиски да ги координираат
останатите организации. Улогата на чадор-организациите е, меѓу другото, и да ги зголемува
капацитетите на помалите организации, да ги информира и да ги координира во заедничките
активности, како и да ги застапува пред засегнатите страни.
Исто така, формалните мрежи може да бидат управувани од организации врз ротирачка основа,
односно по истекот на мандатот на организацијата која управува со мрежата, со гласање и консензус
се избира друга организација која одреден период, утврден со статутот или со деловникот на
организацијата, ќе ја извршува улогата на координатор на мрежата. Дополнително, формалните
мрежи во својата управувачка структура, покрај одборите, може да имаат и секретаријат и посебни
работни групи.
Примери за структура на дел од мрежите во Македонија која е јавно достапна и објавена на нивните
веб-страници:

Извор: Коалиција „Сите за правично судење“. <http://all4fairtrials.org.mk>
Извор: Коалиција на младински организации „Сега“. <http://www.sega.org.mk>
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Извор: Национален совет за родова рамноправност. <http://www.sozm.org.mk>

Извор: Женска граѓанска инцијатива „Антико“. <http://www.antiko.org.mk/struktura.asp>

Неформалните мрежи, пак, вообичаено функционираат врз основа на деловник за работа на мрежата,
во кој се дефинирани процедурите за нивното функционирање. Дел од нив се водени од секретаријат
кој ги координира партнерските организации меѓу себе и ги застапува пред засегнатите страни.
Членувањето и во двете форми на управување е врз доброволна и волонтерска основа, при што, во
зависност од опсегот членството, кај поспецифичните мрежи (во однос на целта или темата) подлежи
на поднесување барање, негово разгледување и одобрување ново членство од другите членки или
од собранието, додека кај поголемите во однос на бројот на членовите и поширокиот опсег, кои ги
нарековме хоризонтални – општи, најчесто пристапувањето е врз основа на потпишување
пристапница или на изјавување интерес. Годишната членарина за дадена мрежа исто така се
утврдува во документите и се јавува како услов за членување кај дел од мрежите.
Основни документи кои се среќаваат кај мрежите на граѓанските организации се: Статут на мрежата,
Деловник за работа, Среднорочна стратегија на мрежата. Мрежите што имаат посложена структура и
кои имаат поголем капацитет во своето работење може да вклучуваат и други, како следните
документи: Правилник за работа, Правилник за комуникација, Правилник за спречување судир на
15

интереси, Етички кодекс, Стратегија за комуникација, Извештаи (наративни и финансиски) од
работењето и друго.
Мрежите, според еден од често цитираните меѓународни написи за формите на организирање на
мрежите и нивните карактеристики на Ашман (2012), се среќаваат во пет форми.
Табела: Пет форми на мрежи, според Ашман и др. (2012)

Заедничка цел

Ниво на
меѓузависност

Промена во
носењето одлуки

Промена во
управувањето

Размена на
информации, учење
едни од други

ниско

низок степен на
носење одлуки

нема

Координирање
политики, програми
или активности
Добивање
заедничко
финансирање
Креирање нови
заеднички
општествени
вредности, на пр.,
кампањи за
застапување,
давање услуги
Зајакнување
долгорочни
заеднички
идентитети и
интереси, на пр.,
политики,
легислатива,
репутација итн.

средно-ниско

средно

ограничено заедничко
носење одлуки од
извршни функции или
делегати
заедничко носење
одлуки до одреден
степен, фокусирани
на финансирањето

бара формален или
неформален договор
бара формален и
често правен субјект

средно-високо

заедничко носење
одлуки до одреден
степен, фокусирани
на програмските
активности и
финансирањето

бара формален или
неформален договор;
може да вклучи нова
координирачка
организација

високо

трајно заедничко
носење одлуки по
репрезентативност на
извршни членови или
постари делегати

бара формален
правен субјект,
правилници и тн.,
според регулативата
и општествени
норми/практики

Видови структура
на мрежата
Неформални односи,
една организација
спроведува
менаџментодговорност на
членовите
Група или комитет на
овластени членови
Единица на проектно
управување, кај една
од членките или
основана заеднички
Коалиција, алијанса,
мрежа за давање
услуга, координирачка
организациска
структура кај една од
членките или
основана заеднички
Здружување на
членството, апекстело, федерација итн.
Вообичаено, вклучува
општо членство,
избран одбор, и
вработени кои
работат во
координирачка
единица или
секретаријат.

Извор: Ashman, Civil Society Networks: Options for Network Design,
(2012) слободен превод на авторот
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Мотив за формирање на мрежите
Поврзувањето на организациите во мрежи е од повеќе причини. Како заеднички, врз основа на
спроведените интервјуа, ги издвојуваме следните:













Остварување општествени промени, при што ако една организација пристапи самостојно кон
нивно остварување, тоа би било побавно, помалку ефективно и посложено.
Поврзувања на организациите за да се олесни меѓусебната комуникација и размената на
знаење, со посебен акцент врз зголемувањето на капацитетите на помалите организации
преку учење меѓу организациите со слични програми;
Побрзо и поефикасно пренесување и споделување информации важни за општественото
работење, во двете насоки: организациите кои дејствуваат на национално ниво имаат
поголема можност за застапување, но локалните организации ги имаат информациите кои се
директни и од терен.
Платформите обезбедуваат координирање програми, активности и ресурси на повеќе помали
организации за да се постигнат заедничка политика или програмски цели;
Намалување на бариерите кои постојат поради централизираност на донаторите и
поголемите организации во главниот град.
Зголемување на достапноста на централизираните организации за конституентите/целната
група преку регионални, локални канцеларии.
Зголемување на кредибилитетот на организациите и легитимитетот во процесот на
застапување пред носителите на политиките (на пр., Владата) и донаторите како одговорни и
ефективни засегнати страни кои спроведуваат политики за социјален развој и програми кои
стигнуваат до најсиромашните, најмногу изолираните или маргинализираните заедници.
Поголема ефикасност преку заеднички органи на управување со координирана
имплементација на програмата, мониторинг и евалуација.
Споделување технички капацитети кои се од големо значење, посебно за помалите грасрут
организации.
Поголема можност за пристап до фондови, како и финансиска одржливост на организациите.

И покрај овие мотиви за дејствување во мрежа, дел од мрежите, посебно оние што немаат строги
критериуми при селекција на членките во мрежите, истакнуваат дека членуваат организации кои
воопшто не се активни во мрежата и членувањето го гледаат како можност за личен интерес.
Од друга страна, пак, се истакнува дека членувањето во мрежите е сè понеопходно бидејќи најчесто
донаторите немаат капацитет да администрираат помали активности и ги насочуваат средствата кон
поголеми групации кои се водени од веќе докажани партнери или, пак, може да прикажат капацитет
за спроведување поголеми активности, а помалите граѓански организации немаат капацитет да
одговорат на сите формални барања од нивна страна.
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Извор: Податоци од одговори на прашалник за ГО
Најчестите причини за вмрежување и членување во националните мрежи, според членовите на
мрежите се: а) поефективно и поефикасно застапување, б) размена на ресурси и знаење, а со помал
интензитет се јавуваат и причини како зголемување на човечките капацитети, изразување на
идентитетот или барања на донаторите. Во однос на регионалните мрежи, пак, најчести причини се
а) размена на ресурси и знаење, б) зголемување на човечките капацитети, в) застапување. За
членување во локалните мрежи, кои ги има значително помалку, сепак најчести причини се: а)
застапувањето и б) размената на ресурси и знаење.
Најчесто споменувани мрежи во кои членуваат оние ГОи кои одговориле на електронскиот прашалник,
а дадена мрежа се споменува повеќе од еден пат, се: Коалиција „Сега“, Платформа против
сиромаштија, Национален совет за родова рамноправност, Национална мрежа против насилство врз
жените, Национален младински совет итн. Дополнително на овие одговори, беа споменати над
триесетина други мрежи од само еден испитаник.
Најчесто наведени мрежи од ГОи во кои членуваат
Коалиција „СЕГА“
Македонска платформа против сиромаштија
Национален совет за родова рамноправност (НСРР)
Национална мрежа против насилство врз жените и
семејно насилство
Мрежа за рурален развој на РМ
Национален младински совет - НМСМ
Платформа за борба против корупцијата
Механизам ИПА 2
Коалиција „Сите за правично судење“
Мрежа за застапување на Ромите
Асоцијација на независната културна сцена - ЈАДРО
ЖГИ „Антико“

#
одговори

6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
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Коалиција за буџетски мониторинг
Мрежа за финансиска одржливост на ГОи
Платформа за мултикултурализам
Федерација на фармерите на РМ

2
2
2
2

Извор: Одговори од прашалник за ГО
Одржливост
Одржливоста на мрежите е главен предизвик и подеднакво голем за секоја од нив. Финансиските
ресурси и нивната постојаност и предвидливост се клучен елемент за одржливоста. Исто така, важен
елемент се и ентузијазмот и посветеноста на индивидуалните организации членови во мрежите при
дејствувањето за остварување на заедничките цели. Одржливоста на мрежите е неопходно да се
заснова на стратегиско планирање во кое ќе дадат придонес сите членки.
Половина од мрежите кои ги интервјуиравме го започнале своето работење како донаторски проект,
кој подоцна само ја зацврстувал својата позиција. Дел од нив се веќе формализирани преку нивно
регистрирање како здружение, друг дел до нив работат во насока на формализирање, додека еден
дел од нив воопшто не ја гледаат потребата да се формализираат. Секако, има и пример кога
формална мрежа на организации настапува главно како граѓанска организација, а бенефициите кои
ги имаат организациите членки се сведуваат на поголема видливост и промоција на веб-страница и
социјални медиуми и достапност до информации и, по потреба, вклучува организации во партнерски
проекти.
Дел од мрежите го користат принципот на плаќање членарина како еден од изворите на средства, но
средствата кои се прибираат на овој начин се користат генерално за покривање на
административните трошоци за водење и координирање на мрежите.
Иако финансиската одржливост е предизвик за мрежите кои се финансираат главно со донаторски
проекти, бројот на организации во секоја од интервјуираните мрежи се зголемува од
воспоставувањето на мрежите до денес, односно интересот за учество во мрежите се зголемува.
Но, дел од мрежите не функционираат континуирано, односно континуирани активности имаат оние
мрежи што спроведуваат некој донаторски проект или сè уште се со статус на проект и во тој случај
имаат дефинирано временска рамка и конкретни активности кои задолжително треба да се спроведат
за да се постигнат конкретните резултати предвидени со активностите. Бидејќи секоја од
организациите функционира индивидуално, секоја е насочена кон исполнување на своите активности.
Во моментот кога ќе се актуализира прашање што ја засегнува мрежата, се прават координативни
активности и се постапува соодветно на потребите.
Како што истакнаа дел од мрежите, сè додека мрежата не им распределува финансиски средства на
своите членови, кооперативноста меѓу членките е поголема и ризикот од создавање конкуренција
меѓу членовите се сведува на минимум. Не беше истакнат пример на негативни ефекти врз одредена
организација кој произлегува од нивното членување во одредена мрежа на организации.
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Предностите наспроти слабите страни на мрежите во Македонија е парадокс
Предностите се често и воедно слабите страни на мрежите, што само по себе претставува и парадокс,
меѓутоа треба да се управува и да се структурира. Имено, слабостите најчесто се: разликите, односно
различностите на членовите, финансиските ресурси и нивото на формална институционализација.
i)

Разликите и различностите на членките во мрежите, и тоа во нивните мисии, идеологии,
вредности, секторот на дејствување (област, тема), начинот на управување со
организацијата. Овие различности како силна страна или предност на мрежата, преку
поголема разновидност на идеи, овозможува споделување на различни знаења, како и
конституенти што ја зајакнуваат позицијата посебно на оние организации и мрежи кои
имаат во суштината на дејствувањето организирање на граѓаните, поттикнување на
општествените дружења и претставување на „гласот“ во јавна дебата.
Но, од друга страна, пак, разликите и различностите може да се јават и да претставуваат
и извор на конфликт за идентитетот, потребата од брендирање на групата пред
индивидуалното брендирање, конфликти и неусогласеност поради различните вредности,
недостаток на доверба, пасивизирање на дел од членовите, истапување од мрежата итн.
Пример 1:
Една од мрежите во РМ, која претставува хоризонтална и широка во
своето дејствување со значаен број членки, се соочува со проблемот на
креирање заеднички став што е претходно усогласен со структурите на
мрежата. Имено, се јавуваат членки кои во името на мрежата изјавуваат
ставови, меѓутоа, нужно тие не се во согласност со ставовите на
целокупната мрежа. Оттука, координацијата и контролата врз ваквите
различности, идеи, идеологии и слично се тешко контролирачки, а
јасната линија помеѓу индивидуалните ставови (на дадена организација)
и колективните ставови (на мрежата) не е секогаш јасно делива.
Пример 2:
Една од мрежите со правен статус (правно лице) има јасно дефинирана
област на дејствување и тоа со цел застапување пред носителите на
политиките како апекс-организација, додека нејзините членки имаат
улога на локално мобилизирање, локално дејствување и директна
комуникација со конституентите, како резултат на јасно распределените
улоги и формата на носење заеднички одлуки (преку делегати, собрание
итн.). Тоа прави различностите да бидат предност иако може да имаат
негативен ефект врз ефикасното реагирање во однос на времето, т.е.
брзината на реакцијата.
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ii)

Финансиски средства претставуваат ресурс кој е неопходен за постигнување на целите
на мрежите, но надворешното финансирање покажува дека не го поседува потребниот
клучен фактор за одржливост на мрежите (во Македонија) бидејќи во моментот кога
финансите се истрошени, посебно кај надворешномотивираните проектни мрежи, тогаш
тие престануваат да функционираат. Па, оттука и често може да се јави и канибализам,
односно при ограничени средства членките да бидат конкуренција на мрежата во која
припаѓаат.
Пример 1:
Една од интервјуираните мрежи, која е формирана како вертикална
мрежа (што обработува одредена тема/сектор), има интерно непишано
правило на координација при поднесување барања за финансирање
проекти. Ако се отвори одредена можност за финансирање, главно преку
проектни активности, со договор се усогласуваат нивните ставови за
интерна самоселекција кој/кои би бил/е апликант/и со цел да се избегне
создавање меѓусебна конкуренција.
Пример 2:
Кај формалните мрежи кои, пак, имаат статус на правни лица (и тоа
здруженија) и кои имаат професионално ангажиран тим, мрежата е
носител и управител на потенцијалните и добиените финансиски
средства, а членките се најчесто корисници на аутпутите на
активностите.

iii)

Формализација и институционализација – некои мрежи може да почнат да
функционираат прво формално како засебно првно лице, што само по себе носи
предности како: сопственост на средства, легитимност, правен ентитет и идентитет,
поефективна координација, капацитет за апсорпција на средства итн., но, од друга страна,
пак, формализацијата може кај одредени членки да предизвика демотивација и
напуштање на мрежата поради недостаток на спонтаност, но и појава на конкуренција и
ослабена врска за соработка. Дополнително ,административниот товар на формална
институција, како организирање и водење состаноци, водење записници, управување со
финансиите, законски обврски, јавни настапи, комуникација со медиуми итн., може
значително да ја оптовари мрежата со бирократија и администрација, па целта за
постоењето на мрежата да се изгуби. Од друга страна, неформалните форми на
управување овозможуваат флексибилност, брзина на заедничко реагирање.
Пример 1:
Сè повеќе од мрежите во Македонија се формираат прво како
неформална група, а со текот на времето тежнеат кон
формализација иако според регулативата во моментот тоа е
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повторно најчеста форма здружение на граѓани. Неформалните
мрежи, а кои постојат подолг период, се најчесто активни врз
привремена основа, односно при потреба при отворање
одредено прашање што е од заеднички интерес. Ваквите
здружувања се поефикасни, побрзи, со амплитуди на поголема и
помала активност во општеството. Оттука, не јасна е границата
на соработка наспроти вмрежување.

iv)

Заедништво преку брендирање на мрежата - Со долгогодишно и ефективно работење,
дел од мрежите во Македонија имаат зацврстена позиција во општеството како стручни
во областите кои ги застапуваат, до степен на нивно препознавање како бренд. Врз основа
на својата препознатливост, мрежите се консултирани и посакувани да учествуваат во
работни групи при креирање политики или нивните мониторинг-активности или извештаи
во сенка се третираат како релевантни, кредибилни и издржани. Овие мрежи се
вообичаено вертикални, односно мрежи кои се специјализирани за одредено прашање и
се со повисока професионалност и кои најчесто се во „врска“ со носителите на одлуки.
Брендирањето на мрежата и нејзината препознатливост исто така може да претставуваат
и пречка која беше истакната кај повеќето од членовите, а тоа е кога и до кој степен се
промовирате како индивидуална организација, а кога како мрежа, посебно ако се знае
дека координирањето и градењето заеднички став претставува робустен процес посебно
за мрежите големи по членство. Контролата на изразување на ставовите во име на
мрежата исто така претставува предизвик за координација на мрежите.

Општо гледано, врз основа на интервјуата, како и на причините зошто одредени организации не се
членки на мрежи, евидентно е дека преовладуваат предностите над слабостите од членување во
мрежите, пред сè, поради нивното доброволно здружување, окрупнување и добивање поголем
кредибилитет, посебно при застапувањето на идеите.
Предизвици
Најчестите предизвици кои се јавуваат кај мрежите на граѓанските организации може да се
категоризираат во три групи, и тоа:
I.

Неможност да се постигнат посакуваните и очекуваните резултати на мрежата
во однос на опсегот или влијанието (импакт) посебно во делот на застапувањето. Имено,
формалното и неформалното поставување на мрежите може да има и позитивни, и
негативни страни во случаите кога треба да се реагира брзо, додека е актуелно некое
општествено прашање. Во оние мрежи што имаат сложени формални процедури на
управување, понекогаш се забавува брзото реагирање на ситуацијата бидејќи секој
предлог треба да помине низ неколку фази на решавање или, пак, е потребно време
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додека се усогласат ставовите внатре во мрежата. Од друга страна, пак, итното
постапување во неформалните мрежи, може да предизвика конфликт во мрежата.
II.

Соработка или, пак, обиди за соработки кои довеле до конфликт помеѓу
членките, како и откажување од соработка со мрежите иако кај интервјуираните мрежи
нема пример за напуштање на мрежите, туку само на пасивизирање на улогата која ја има
одредена организација во мрежата. Понекогаш предизвик на мрежите е да изберат
конкретна партнерска организација за спроведување проекти надвор од мрежата
внимавајќи да не се нарушат односите во постојната мрежа.

III.

Мрежи што биле воспоставени првично врз основа на финансирање однадвор или како
проектни активности не успеваат да ја одржат својата програмска ефективност
(одржливост) по завршување на донаторската помош. Во тој случај, дел од организациите
се пасивизираат и често на организацијата координатор на мрежата ѝ е тешко да ги
мотивира повторно да заземат активно учество. Пасивноста на некои од членките главно
настанува при волонтерското дејствување во мрежата.

Овие предизвици произлегуваат и од комплексноста на мрежите што е карактеристика на мрежите
затоа што тие бараат вклученост на самостојни и автономни организации, кои секоја посебно, имаат
своја мисија, структура на управување, фактори и засегнати страни на кого „му служат и одговараат“,
па оттука усогласувањето на заедничките ставови, чекори и слично на подолг период е предизвик.
Организирањето и водењето на мрежите значи координирање на повеќе нивоа на организација и
интеракција од техничка поддршка и делење на управувањето (хоризонтално) до спроведување акции
кои одговараат на специфични прашања усогласено и навремено.
Ефективност на мрежите
Ефективноста на мрежите во РМ,, земајќи ги превид наведените предизвици, но и предности, укажува
дека зависат од значителен број фактори:
-

Недостапноста до можност за вмрежување на многу мали грасрут организации кои
дејствуваат локално,
Контекстот на работа во општеството,
Кредибилитетот на мрежата и нејзините членови и предизвиците да бидеш фактор кој може
да дава предлози за унапредување, посебно за застапување,
Различностите на посебните организации,
Степенот на развој на различните организации и целокупното граѓанско општество,
Кредибилитетот на граѓанското општество пред неговите конституенти и граѓаните во целост,
Степенот и потребата од формализација,
Водството (лидерство) и потребата од ефективно водење и координирање ,
Градење заеднички ставови,
Предизвикот на одржливост, посебно долгорочна финансиска одржливост,
Интересот за градење на интерните капацитети и споделување знаења,
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-

Широчината и функцијата на мрежата (кој опсег на дејствување ќе го работи),
Јасен договор за управување,
Квалитет на доказите,
Комплементарни вредности и вештини.

Во однос на степенот на постигнатите цели на мрежите, и тоа дадени со можност да се рангираат
целите на мрежата: а) ефективно и ефикасно застапување, б) изразување на идентитетот на
заедницата или групата, в) зголемување на капацитетите, г) размена на ресурси, д) барања на
донатори, речиси сите граѓански организации кои членуваат во мрежи на понудените опции
одговориле со средна оценка која се движи околу 3 до 3,6 (на скала од 5 до 1, при што 5 е целосно
постигната цел, а 1 воопшто не е постигната целта на мрежата). Највисоки оценки се дадени за
остварувањето на целите за размена на ресурси (збир на доделените поени – 180) и ефективното
застапување (збир на доделените поени – 173).

Извор: податоци од одговори на прашалник со ГО
Оттука се гледа дека застапувањето како цел на мрежите претставува приоритет за кој најмногу ГОи
ценат дека се ефикасни во неговото спроведување, но потребата за унапредување на напорите и
ефективноста во секоја од дадените области е потребно да се унапреди.
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Заклучоци
1. Структурата на управување на мрежите е најразлична, меѓутоа кај сите мрежи ја задржува
основата на демократска форма на управување, со сите општествени и правни норми на
структура на управување. Мрежите може да бидат групирани според начинот на нивното
водење, генерално, во неколку групи: 1) неформално водени, 2) репрезентативно водени и 3)
формално и координирано водени. Членувањето е врз волонтерска основа и доброволно и
секоја од членките цели кон зачувување на сопствениот идентитет.
2. Формализацијата на мрежите во РМ има тенденција да укажува на тренд за поголемите и за
постарите мрежи. Формализацијата обезбедува поголема одржливост, кредибилитет и
структура на дејствување на политиките на национално ниво. Најчеста форма на
формализација во правно лице е здружение на граѓани.
3. Според опфатот, мрежите може да бидат широки и специјализирани во темите и прашањата
на кои работат и може да се групираат во три поголеми групи: 1) хоризонтално општи
вмрежувања, 2) хоризонтални комплементарни мрежи и 3) вертикални мрежи кои се
специјализирани за дадено прашање/област.
4. Најчестите причини и мотиви за вмрежување и членување во национални мрежи се, пред сè:
а) поефективно и поефикасно застапување, следено од потребата за б) размена на ресурси
и знаење, а со помал интензитет се јавуваат и мотивите за зголемување на човечките
капацитети, изразувањето на идентитетот или како одговор на барањата на донаторите.
5. Одржливоста на мрежите е главен предизвик и подеднакво голем за секоја од мрежите.
Финансиските ресурси и нивната постојаност и предвидливост се клучен елемент за
одржливоста. Исто така, важен елемент е и ентузијазмот и посветеноста на индивидуалните
организации членови во мрежите при дејствувањето за остварување на заедничките цели.
Одржливоста на мрежите е неопходно да се заснова на стратегиско планирање во кое ќе
дадат придонес сите членки.
6. Застапувањето претставува клучен мотив за вмрежување во Македонија, а перцепцијата на
ГОи кои членуваат во нив укажуваат на потребата за уште поголема ефикасност и
ефективност во застапувањето. Во таа насока, потребно е подобро искористување на
доказите во процесот на застапување врз база на докази. Мрежите на ГОи, како и ГОи, имаат
ограничено влијание врз политиките и врз граѓаните општо, тоа е делумно и поради процесите
на носење на политиките во РМ, како и поради просторот на дејствување на ГОи (можноста
за давање на видување, соочени со блокади и преиспитување), но често зависи и од
капацитетите на ГОи и мрежите. Оттука, поинтензивното застапување врз база на докази би
придонесло за ефективноста на мрежите, како и за нивниот легитимитет.
7. Потребата за поддршка од донаторите е неопходна за да се обезбедат опкружување и
слободи за дејствување на граѓанскиот сектор, поголема транспарентност на процесите на
носење политики и вклученост на граѓанскиот сектор. Донаторите треба да продолжат и
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поинтензивно да помагаат со иницијативи на „притисок“ врз носителите на политиките за да
овозможат слобода и поголем простор за ГОи и нивно поголемо вклучување, како и
диверзификација на поддршката, придружена со финансиска поддршка за вклучување во
процесот на носење и оценки на политиките од граѓанскиот сектор и мрежите.
8. Зајакнување на положбата, кредибилитетот и дејствувањето на мрежите, посебно на мрежите
кои ќе се однесуваат на застапувањето и следењето на локалните политики. Вмрежувањето
на локално ниво за застапување е значително послабо во однос на националното
застапување, што претставува и рефлексија и врз пониското ниво на развој на граѓанското
општество на локално ниво. Градењето на капацитетите на локалните мрежи, посебно во
делот на застапувањето со докази, е неопходно.
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