Програма за менторство
за изработка на
Предлог за истражување
за застапување
на граѓански организации
кои работат со ранливи гупи

1.Што е менторство за граѓански организации?
Менторството е докажан пристап во учењето со кој се
постигнува сеопфатно и продлабочено ниво на знаење на
определена материја. Успешното менторство подразбира
добро испланиран и структуриран однос меѓу искусен
експерт во некое поле (ментор) и вработен или волонтер
(менториран поединец) во некоја граѓанска, образовна,
работна или друг вид организација.
Менторството може да им помогне на граѓанските
организации да го збогатат своето знаење во одредено поле
и да ја унапредат својата работа во застапувањето. Со
менторството, исто така, во граѓанската организација се
поттикнува култура на учење, споделување идеи и создавање
заедничка визија за развој на организацијата.

2.Зошто е потребно менторство при изработка на
Предлог за истражување за застапување?
За да може една ГО да изврши влијание врз носителите на
политики да ги изменат законите или да се подобри нивната
примена, преку застапување или на друг начин, неопходни и
се информации. За да добие информации за одделно
прашање или проблем, ГО треба да спроведе некакво
истражување. Истражувањето помага да се добие сеопфатно
разбирање на одредена појава или процес, да се откријат

причините што влијаеле или последиците до кои довело
одредено однесување на луѓето. Сето тоа, пак, може да
помогне да се дојде до практични и остварливи решенија и
идеи за тоа како да се променат политиките и законите,
односно да се направи промена во опкружувањето во кое
работи граѓанската организација.
Истражувањето е основа на секое успешно застапување. Тоа
помага:
да се развие ефективен пристап во застапувањето, преку
темелна анализа на проблемот; и
да се осмислат активности за застапување, преку
обезбедување веродостојни и прецизни податоци што го
поткрепуваат застапувањето.
Истражувањето се дефинира како систематско истражување
на одделно прашање со цел да се откријат факти и да се
соберат информации. Истражувањето може да се состои во
пребарување на постоечки податоци и документи или во
собирање нови податоци преку интервјуирање или
анкетирање луѓе. За да биде истражувањето успешно и
насочено кон откривање веродостојни и валидни податоци,
неопходно е да се изработи добар Предлог или План за
истражувањето. Меѓутоа, тоа воопшто не е едноставна и
лесна задача, поради што на ГО им е потребна помош од
експерти за дизајнирање и спроведување истражувања.

3. Програма за менторство
Читање на материјалите.
Образложение на проблемот на
истражувањето и дефинирање на
истражувачките прашања.
Доставување до менторот.
10 МАРТ

Онлајн средба со менторот –
разговор за проблемот на
истражување и насоки за
натамошна работа.

Што се знае за проблемот?
Собирање и читање литература и
документи, пишување кус осврт
врз литературата. Доставување
до менторот.
31 МАРТ

Онлајн средба со менторот –
разговор за освртот врз
литературата и насоки за
натамошна работа.

Постапки (методи) за собирање
и анализа на податоците.
Примерок или учесници во
истражувањето. Етички прашања.
Доставување до менторот.
20 АПРИЛ

Онлајн средба со менторот –
разговор за методите и за
примерокот на истражувањето.
Насоки за завршување
на Предлогот.
25 АПРИЛ

Временски план и трошоци за
реализација на истражувањето.
Форматирање и завршување на
Предлогот. Доставување до
менторот.
16 МАЈ

Испраќање на материјалите
за менторството.
1 МАРТ

5 АПРИЛ

15 МАРТ

Презентација на Предлогот пред
менторот и други членови на ГО.
21 - 25 МАЈ
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