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Партнери  

Име на организациите/партнерите  Статус 

 

Земја  

MCA 2000/Macedonian Evaluator 

Network 

Македонска мрежа на Евалуатори  

VOPE, Волонтерска 

организација за промоција 

на евалуацијата  

МАКЕДОНИЈА 

Montenegro Evaluation Network VOPE MONTENEGRO 

Црна Гора  

Western Balkan Evaluator network  VOPE NETWORK SLOVENIA-

Словенија 

Evaluation Society in Bosnia and 

Herzegovina  

VOPE BOSNIA AND 

HERCEGOVINA 

Босна и 

Херцеговина  
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Цели  

 Општа цел е подобрување на околината за 

промоција на евалуацијата преку соработка 

на регионално ниво и развој на WBEN 

стандарди за евалуација . 

 Прво ниво, соработка помеѓу VOPEs 

национални тела за евалуација, за да се 

процени постојната пракса и да се 

идентификуваат добри практики на 

национално ниво. 

 Второ ниво на соработка  меѓу четири 

VOPEs- проектни партнери  за да се 

дискутираат и прифатат заеднички 

стандарди за евалуација, како  норми во 

јакнењето на институционалните 

капацитети на  VOPEs и 

професионализација на евалуаторите  

Risto Ivanov PhD,.CMC, PMP  

Посебни цели   
1. Да се идентификуваат и промовираат добрите  практики на 

евалуација од земјите на Западен Балкан, и   

2. Да се дискутираат и воспостават критериуми за висок квалитет 

на евалуацијата од страна на WBEN (прифатени од VOPEs 

членките) како репери за посилни  VOPEs и индивидуални 

евалуатори во регионот.   
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Четири кластери на активности     

1. Воспоставување на соработка помеѓу  VOPE и националните 

авторитети за евалуација ..  

2.  Идентификација на добри пракси во евалуација на политиките на 

национално ниво, организација на настан за презентација на 

идентификуваните добри практики   Пет добри пракси од секоја 

земја ќе се презезентираат на регионалниот состанок на WBEN  .  

3. Организација на WBEN регионален настансо две теми:   

  Презентација на добри практики од четири земји од Западен 

Балкан(ЗБ) и најефективните алатки за десиминиација и размена 

на искуства  

 Заеднички критеируми за воспоставување евалуаторски 

стандарди на регионално ниво   

4. Публикување на проектните резултати (брошура)  
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Очекувани резултати  

 

 

1. Воспоставени 4 партнерства на национални  VOPE and владини тела за 

евалуација;  

2. Органзиација на 4 настани за презентација на добри практики; Ноември-декември 

2015   

3. Oрганизирање на WBEN регионален настан –Фебруари 2016 

4. Принтање брошура со сите презентирани добри практики  -Фебруари 2016  

5. Развивање на критериуми за регионални норми за индвидуални евалуатори од 

земјите на ЗБ –Март 2016  
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Travel  
15% 

DSA  
36% 

Event related 
expenses 
(premises, 
equipment, 
stationery  

41% 

Other 
expenses  

8% 

Budget Structure  

Буџет  
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Реализирани активности 

1/  Регионален состанок на WBEN , Сараево  27.10.2015 година  

2/ Прва  регионална Конферецнија за евалуација на политки, Сараево 28-29.10. 2015 сараево  
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Конференција -Дилеми: Професионализација, 

стандардизација, акредитација  

WBEN насоки /опции  Result/ резултат 

1. Nothing to change – To 

stay the some 

Ништо да не се менува – 

да остане исто  

Spontaneous action –

marginalized position of WBEN 

– Спонтани акции и 

маргинализација 

2. Accreditation of evaluators  

Акредитација на 

евалуаторите   

State Diploma or Certificate for 

profession  
Државна диплома и 

Сертификација на професијата  

3. Voluntary Qualification 

Schemes  - Волонтерска 

Шема на Квалификации  

WBEN Brand for Professional 

Evaluators Standard- PES 

Accredited VOPEs for issuing 

PES- Професионален 

стандард на евалуатор  
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Main faindings about introduction 

WBEN-PES Professional Evaluators Standards  

WBEN Starting Points  PES  

1. Products/services  
Slovenia: Qualitative measurement of performance ; 

Qualitative ex-ante evaluation; Innovation  and 

smartness on national level; 

BiH-Outcome mapping  

Innovative standardized 

products 

 

Knowledge transfer   

2. Process  
Croatia: Methodology for selection, implementation 

and evaluation of projects 

Serbia :Methodology for evaluation of education 

Voluntary standardized 

process for certification of 

evaluators  

3. Capacity Building and 

commercialization 
Macedonia: Capacity building of VOPEs; 

Commercialization of established standard 

Monte negro: network and education of evaluators  

Code of Ethic Conduct  

 

Clients behavior changes  
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Заклучоци од 1-та регионална Конференција  

• WBEN  да воведе волонтеркси шеми на квалификации за  

WBEN- PES 

•  Словенија да подготви критериуми за стандардизација 

за селектираните продукти и програми за трансфер на 

знаење   

• Хрватска да понуди методологија како основа за  WBEN 

PES 

• Сите  WBEN членки да аплицираат со добри практики 

како основа за критериумите за  WBEN PES 

• MCA 2000/MEN да ги дефинира чекорите за градење 

капацититеи на VOPEs преку IOCE Проекти   
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Активности во Македонија 

• Реализирање на два IOCE проекти во 2014/15 година- 

Регионална Интеграција во WBEN и Компетенции на 

евалуатор  

• Изработени критериуми за  добри пракси во 

мониторингот и евалуацијата – Образец на Апликациона 

форма  

• Објавен повик за поднесување на добри практики 

15.11.до 03.12.2015 година  

• Идентификувани околу 20 добри практитки, а поднесени 

10 примери , една од Хрватска    

• Организирање на промотивен настан  
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Explanation of areas of Best or Good practice in Evaluation 

I. Model National Evaluation Policy-MNEP 

• I.1. Enabling environment  

• I.2 Knowledge management   

• I.3 Promotion of evaluation usage 

II. Voluntary Organizations for Professional Evaluations in particular, have 

stronger institutional capacities 

 II.1 Policy dialogue investments with members of parliament or Governmental 

Institutions 

 II.2 Building up a central independent evaluation capacity within association  

 II.3 Ability to communicate directly with the public using all elements of the media 

on the findings the independent evaluations 

III. Individual evaluators have the capability to produce good quality 

 III.1 Competence Certification and Professional Accountability  

 III. 2 Access to opportunities to work, shadow or research in different context and 

evaluation practice areas  

 III.3 Capacity building in the use of data and improved access to data 
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Прашање 1- Соработка    

1. Како  Република Македонија да се вклучи 

во глобаните трендови за воспоставување 

систем – Национален Модел за 

евалуација  на политики  

2. Кој тип на соработка да се воспостави на 

регионално ниво за размена на искуство и 

добри практики 
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Прашање 2- Капацитети     

1. Како  да се зголеми користењето на 

евалуацијата во оценка на релизираните 

политики за подбрување на процесот на 

одлучување за политиките 

2. Кои форми на градење на капацитети на 

волонтерски организации на 

професионални евалутори ќе придонесе за 

јавен дијалог и комуникаицја со јавнсота  

3. Какви компетенции на индивидуалните 

евалуатори за висок квалитет на МиЕ 
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Македонска мрежа на Евалуатори 
  

Ристо Иванов, Менаџер на проектот- BEST- Profy 
 
  

risto@t-home.mk   00389 77 88 92 42  
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