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ШТО Е ГЛОБАНИОТ СТАНДАРД?
Глобалниот стандард е референтен
стандард кој опфаќа заедничко
разбирање на глобално ниво за
тоа што е динамична отчетност.
Стандардот е развиен од иницијативи
за отчетност од Африка, Азија,
Австралија, Европа, Северна Америка,
Латинска Америка и Карибите.

Глобалниот стандард вклучува 12 заложби за динамична
отчетност кои граѓанските организации (ГО) ветуваат дека
ќе ги остварат и врз основа на кои може да се определи
нивната одговорност. Истиот претставува особено
практична рамка која е прилагодлива на различни
културни, географски и организациски потреби, преку
употреба на едноставен јазик без жаргони и што помалку
стручна терминологија. Со својот поедноставен, но сепак
сеопфатен пристап, Глобалниот стандард им овозможува
на граѓанските организации, без разлика на нивната
големина или опсег, да ги подобрат своите практики на
отчетност, а со тоа и нивната ефективност.

КОЈ МОЖЕ ДА ГО КОРИСТИ?
Глобалниот стандард може да го користат иницијативи

Стандардот може да се користи на доброволна основакако

за отчетност ширум светот за да ги усогласат своите

референтна точка за:

постоечки стандарди или да развијат нови стандарди

•

граѓанските организации, мрежите на граѓански

за отчетност. Стандардот не е наменет да ги замени

организации и групите за застапување, за да ги

постоечките иницијативи. Доколку кодексите за отчетност

подобрат нивните стандарди и практики за отчетност;

ширум светот се подобро усогласени меѓу себе, тогаш ќе

•

има поголема споредливост и намалување на трошоците

владите и донаторите, за да создадат овозможувачки
регулативи и политики за финансирање на

за размена.

граѓанските организации;
•

сите засегнати страни, да бараат одговорност и
отчетност од граѓанските организации; и

•

граѓанските организации, за да овозможат создавање
на ефективни партнерства.

#ДИНАМИЧНАОТЧЕТНОСТ
Поимот динамична отчетност, развиен од организацијата

Целта на Глобалниот стандард е да биде почетна точка за

Restless Development, опишува што значи да се биде

глобално движење во чиј фокус е динамичната отчетност,

отчетен актер во граѓанското општество, транспарентно

преку преставување на рамка низ која ќе се спроведуваат

да се работи со засегнатите страни и да се учи од нив

заеднички цели и вредности кои ги соединуваат

со цел да се зголеми нашето влијание и ефективност.

граѓанските организации низ светот.

Ваквото динамично разбирање на отчетноста кое ги става

Доколку илјадници граѓански организации го

луѓето во центарот на процесот на донесување одлуки е

практикуваат динамичкиот пристап кон отчетност, тој

самата суштина на Глобалниот стандард.

има потенцијал да го преобрази целиот граѓански сектор
во еден особено одговорен и актер кој ги вклучува сите
засегнати страни, создава доверба и го употребува
нивниот придонес за да оствари поголемо влијание.

Нашиот тим е желен да го слушне вашето мислење, ве молиме контактирајте не за да дознаете повеќе за
Глобалниот стандард и како можете да се вклучите во нашите активности! feedback@csostandard.org

