СО ЕВАЛУАЦИЈА И ДОБРИ ПРАКТИКИ ДО ДОБРО ВЛАДЕЕЊЕ
Идентификацијата на добрите практикиод мониторинг и евалуација на институциите и
организациите во земјите од Југоисточна Европа, со посебен фокус на нашата земја, денес беа
централна тема на промотивниот настан насловен како „Размена на искуства и практики на
организациите во Македонија“ Скопје.
Повеќе од дваесеттина експерти од Македонија и од регионот пошироко (Србија,
Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Словенија) имаа шанса да ги презентираат и слушнат
искуствата на Македонската мрежа на евалуатори МЕН, новите глобални трендови во оваа сфера,
како и за целите, активностите и резултатите од новите партнерства на национално и регионално
ниво.
Како што на самиот почеток во своето воведно обраќање нагласи Заменик министерот за
локална самоуправа м-р Љупчо Пренџов, на патот кон Европската унија по кој чекори нашата
земја, важно е да се одбележи дека монитрингот и евалуцијата веќе подолги години се
применува во рамки на Минситертвото за локална самоуправа, посебно во областите на
децентрализацијата при
пренесувањето на надлежностите на единиците на локалната
самоуправа и стратешкото планирање на регионалниот равој. Освен тоа, под мониторинг и
евалуација е и реализирањето на ИПА програмите за меѓугранична соработка со Грција, Бугарија и
Албанија, планирањето и имплементацијата на инфраструктрурни објекти за рамномерен
регионален развој,како и при планирањето на годишните програми на министерството, поточно
кај предлагањето проекти до Владатана РМ. Овој систем се имплементира и кај регионалните
стратегии за развој на планските региони, воспоставениот систем на Бирото за регионален развој
и слични други практики, нагласи Пренџов, кој заклучи дека градењето на капацитетот на три
нивоа: кај носителите на политиките, професионалните асоцијации и индивидуалните евалуатори
е поеднакво важна алка за следење на светските , европските и регионалните трендови во оваа
област.
Евалуацијата, рече во своетообраќање Влатко Данилов, претседателот на МЕН и МКА2000
е многу важна за демократијата, но подеднакво значајна и за граѓаните и за институциите.Таа
претставува независна проценка дали и колку одредени програми, стратегии, проекти, мерки или
регулативи влијаат врз општествените промени и врз квалитетот на животот на граѓаните. Тие
придонесуваат до добро владеење и затоа на евалуацијата подеднакво работат владите,
парламентарците и волонтерските непрофитни организации кои можат да ја подигнат свеста и
кутурата за значењето на мониторингот и евалуацијата.
Објаснувајќи го проектот BEST- Profy: „Размена на добри практики на стандарди за
евалуација“, проектниот менаџер д-р Ристо Иванов, детално ги образложи сите досега
реализирани активности во регионалната мрежа на соработка на земјите од Западен Балкан на
ова поле меѓу Словенија и БиХ,Хрватска и Србија и меѓу Македонија и Црна Гора, како и
експлицитно што претстои како активност во наредниот период во рамки на WBEN, односно
евалуациската мрежа на Западен Балкан.На крајот, Иванов отвори дузина прашања околу
креирање на национален модел за евалуација на политики, каков вид соработка треба да се
изгради на регионално ниво, кои форми на градење на капацитети на волонтерските организации
на професионалните евалуатори ќе придонесе за јавен дијалог и комуникација со јавноста и низа
други.

