ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО
Прва средба на грантистите
и обука за комуникација со јавноста, мониторинг и известување
19-20 септември 2013, х. „Бистра“ – Маврово
ДНЕВЕН РЕД
19 септември 2012 (четврток)
12:30

Поаѓање од Скопје, паркинг пред Дрводекор

15:00 – 15:15

Пристигнување на учесниците

15:15 - 16:30

Ручек и кафе

16:30 – 17:00

Воведно обраќање
- Мајкл Стивејтер, директор на Канцеларијата за демократија и локална
самоуправа, УСАИД
Цел на средбата и воведни информации
Претставување на учесниците на средбата
Обуки, соработка и вмрежување на грантистите
Мониторинг и координација на активностите во проектите
- Сунчица Костовска-Петровска, директор на проектот, ФООМ

17:00 – 17:30

Комуникација и координација
Процедури за известување
Комуникација со јавноста во проектите
Правила за брендирање и означување (користење логоа, соопштение за медиуми,
веб страници, публикувани материјали - регулативи на УСАИД)
Катерина Николова, координатор на проектот, ФООМ

17:30 – 18:15

Претставување на проектите – Поддршка за граѓански организации што
дејствуваат како демократски јадра во нивните заедници

18:15 - 18:30

Кафе пауза

18:30 – 19:15

Претставување на проектите – Поддршка за граѓански организации ангажирани
во надгледување на властите и застапување засновано на истражувања
Секој грантист ќе припреми флип чарт хартии, на кои ќе го претстави својот проект
и ќе одговара на прашања

20:00

Вечера

20 септември 2012 (петок)
08:00 – 09:00

Доручек

09:00 – 10:00

Наративни извештаи
Мониторинг и евалуација
Табела за мерење на постигнувањата во проектите
Индикатори
- Марија Нашоковска, координатор за мониторинг и евалуација, ФООМ

10:00 – 11:00

Финансиски извештаи и набавки
Насоки и примери за финансиска реализација на грантот и известување
Процедури за набавки – регулативи на УСАИД/ ФООМ/ локални закони
- Ванчо Џамбаски, грант координатор, ФООМ

11:00 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:30

Стратегии за застапување и комуницирање
Подготовка и спроведување
- Неда Коруновска, координатор, Реактор

12:30 – 13:00

Завршна сесија
Следни активности
Дополнителни прашања
Евалуација на средбата

13:00 – 14:30

Ручек

15:00

Заминување

Забелешка:
Во рамките на секоја сесија е предвидена дискусија, а помеѓу сесиите има простор за поединечни
состаноци и консултации.

