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ПРЕДГОВОР 

Во 80-те години од минатиот век на телевизиите се емитуваше една популарна реклама со слоган 
„Хонда: автомобил што сам се продава“. Резигниран продавач изгубено талка низ автосалонот 
обидувајќи се да се помири со фактот дека неговата работа сега е излишна поради генијалноста 
на автомобилите што треба да ги продава. За автомобилите има толку голема побарувачка 
што луѓето едноставно доаѓаат и ги купуваат, со што работата на продавачот станува излишна. 
Направена за потсмев, се разбира, рекламата може да биде пародија за светот на истражувањата 
и на јавното застапување. Нашето искуство покажува дека не е невообичаено истражувачите на и 
активистите за јавни политики да го применуваат „приодот на Хонда“ во нивната работа, односно, 
да инвестираат многу време во своите истражувања и во давањето препораки за јавни политики, 
претпоставувајќи дека идеите самите ќе се продаваат пред целната публика. Но, за разлика од 
резултатот во случајот со Хонда, како што сме виделе многупати досега, производите на јавните 
политики, кои не се проследени со внимателна и ефективна стратегија за застапување, се осудени 
на самотнички живот на полица, па дури и во кантата за отпадоци. 

Како да станат важни доказите од истражувањата: Водич за јавно застапување во државите 
во транзиција е прирачник кој ги спојува истражувањата на јавни политики со нивната промена. 
Авторите на овој Водич се практичари и обучувачи кои во последната деценија стекнаа огромно 
искуство во промоцијата на реформата на јавните политики во државите во транзиција. Тие 
обучија илјадници надежни, но и реномирани истражувачи и застапувачи како да ги формулираат 
нивните документи, како тие да се темелат врз докази и како да спроведуваат јавно застапување. 

Овој прирачник за застапување се подготвуваше долг временски период. Уште во 2002 година, Јанг 
и Квин ја објавија книгата „Како до ефективни  јавни политики: Водич за советниците за јавни 
политики во Средна и Источна Европа“, која е препечатена во неколку изданија и е преведена 
на вкупно 13 јазици. Тој Водич ги поддржува истражувачите да ги преточат своите податоци и 
наоди во убедувачки наративи. Со помош на овој комплементарен Водич за јавно застапување, 
истражувачите и застапувачите сега се подобро подготвени да ги мобилизираат своите наоди во 
насока на промена на јавните политики. 

Овој Водич е подготвен под покровителство на Фондациите Отворено општество, организација 
која со години е лидер на независната мисла, на критичката анализа и на креирањето јавни 
политики што се темелат на докази. Дваесетина програми, вклучувајќи ги и стипендистите за јавни 
политики, поддршката на тинк-тенк организации и иницијативите за зајакнување на Ромите ги 
користат материјалите и обуките што ги конципираа Јанг и Квин. Илјадниците учесници на овие 
обуки се здобија со: богато искуство, успешни и неуспешни приказни и најразлични научени 
лекции. Ваквиот огромен ресурс на информации е интегриран во наративот на овој Водич. 

Се надеваме дека овој Водич ќе биде од голема корист за тинк-тенк организациите, за граѓанските 
организации и за независните истражувачи кои сакаат да го збогатат своето искуство. Исто така, 
веруваме дека токму поради овој Водич, сите оние кои нарачуваат истражувања што се темелат на 
докази – на пример, донаторите и владините тела – ќе имаат повеќе и подобри опции за креирање 
на јавните политики. 

Со почит, 

Скот Абрамс
Иницијатива за локална власт и реформа на јавната администрација
Фондации Отворено општество 
Будимпешта, ноември 2011 год.
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1

ВОВЕД

Овој Водич се заснова на децениски искуства поврзани со поддршката на широк спектар владини 
и граѓански чинители во општеството, во сите фази од процесот на креирање јавни политики, па 
сè до истражување, докази и анализи кои даваат инпут во меѓународните процеси за креирање 
јавни политики.1 Од објавувањето на „Како до ефективни јавни политики“ во 2002 година,2 во 
државите во транзиција3, сведоци сме на стабилен раст на побарувачката меѓу донаторите, меѓу-
народните организации, тинк-тенк организациите, невладините организации (НВО) и владините 
агенции за развој на нивните капацитети за создавање и за користење анализи на прашања од 
јавни политики што се темелат на докази, со цел да се изврши влијание врз донесувањето одлуки. 
Градењето капацитети на поединци и на институции за ефективно произведување вакви експерт-
ски инпути налага време, ресурси и огромни заложби. Во регионот во транзиција, овој процес сè 
уште е во тек. За жал, до денес, фокусот на ваквите заложби е ставен врз формулација на истражу-
вањата и на анализите за јавните политики, а помало внимание се посветува на комуникацијата 
на резултатите од истражувањата и од анализите. Како резултат на тоа, многу паметни идеи и ре-
шенија остануваат конзервирани само во рамките на експертските и академските кругови, посеб-
но во оние држави каде навистина има потреба за практични инпути. Ова значи дека рационално-
то размислување што се темели на докази не станува редовна одлика на културата на локалните 
дебати за јавните политики и во голема мера е ограничено само на меѓународната арена. 

Нашата работа на градење капацитети се фокусира на надминување на оваа клучна празнина 
во комуникацијата, и токму затоа, овој Водич го дава следниот чекор во таа насока: претходниот 
Водич обезбеди детални информации за пишување ефективни јавни политики што се темелат 
на истражувања, а оваа публикација се осврнува на нивната практична употреба, односно, како 
клучните наоди од истражувањето и од анализата се вградуваат во процесот на креирање јавни 
политики со цел да влијаат врз процесот на донесување одлуки. Со други зборови, овој Водич се 
фокусира на ефективното јавно застапување врз основа на цврсти докази и експертски анализи. 
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1.1 КОИ ПОТРЕБИ ГИ РЕШАВА 
 ОВОЈ ВОДИЧ? 

Од самиот почеток на посткомунистичката транзиција, потребата за развој на инклузивни процеси 
при донесувањето одлуки што се базираат на докази има приоритет на агендата на сите чинители 
во општеството кои работат на воспоставувањето демократски системи на владеење. Сепак, по 
две децении од процесот на демократизација, практиката на терен зборува за поинаква реалност: 
постои недостиг на докази или знаења добиени преку истражувања, и доказите не се ценат во 
процесот на донесување одлуки.4 Релативно ниското ниво на истражувања на јавните политики во 
рамки на поединечните држави, опстојувањето на политичките дебати што се водат според висо-
ки вредности, како и континуираната борба за реформа на системите на јавната администрација 
околу стратегискиот и инклузивниот процес на креирање јавни политики, даваат дополнителни 
докази во поддршка на фактот дека демократизацијата не е целосно завршена. Иако некои тврдат 
дека „транзицијата“ е завршена или фосилизирана, ние сè уште веруваме дека во еден демократ-
ски систем, постигнувањето рамнотежа меѓу дебатата, која се темели на докази, и дебатата воде-
на според високи вредности е камен-темелник за воспоставување здрава конкуренција на идеи 
во процесот на донесување одлуки.5

Иако државите во транзиција се разликуваат во голема мера според степенот на развој и на со-
фистицираност, како и според причините за ниското ниво на побарувачка за истражувања, имаат 
и неколку сличности: сè уште е присутен проблемот со развој на култури на владеење (наместо 
само механизми на владеење) кои ја ценат потребата за вложување поголема енергија при раз-
вивањето стратегиски решенија за општествените прашања. Голем дел од работата на владата и 
на јавната администрација се фокусира на деталите поврзани со администрирањето на владините 
програми, и обично, сите поголеми прашања на јавните политики се ставени настрана. Оттука, 
побарувачката или користењето на експертизата и истражувањата на јавни политики остануваат 
на многу ниско ниво.6

Сепак, кога зборуваме за слабите институции во регионот, тоа подразбира и генерално слаб ка-
пацитет на невладиниот сектор, односно, слаба понуда во равенката за истражувања на јавните 
политики. Иако недостигот на капацитети на обете страни е значителен, стручната литература ја 
посочува итната потреба за подобрување на комуникацијата или застапувањето, со цел тие да би-
дат подостапни, поубедливи и покорисни за креаторите на јавните политики и за пошироките гру-
пи на засегнати страни.7 Ние, исто така, забележавме дека на практичарите од невладиниот сектор 
и на владините агенции им треба подлабоко разбирање на предизвикот на јавното застапување и 
напуштање на трите подолу наведени приоди кои многу често се користат, но не даваат резултати:

• Традиционалниот/академски приод се потпира на академски алатки за дистрибуција кои им 
се познати на голем број истражувачи. Овој краток, еднонасочен ангажман обично подразби-
ра презентација на истражувањата и на резултатите на конференција, нивно публикување во 
стручни списанија и/или состаноци со релевантни ресорни министерства, но тој приод ретко 
дава резултати. 

• Ад-хок приодот вклучува минимална дистрибуција, проследена со непланиран и случајно из-
бран пакет на активности за застапување и овој приод повеќе се води од реакцијата на истра-
жувањето дадена од некој коментатор, наместо да биде проактивен. Од самиот почеток нема 
јасно дефинирана цел на застапувањето или целната публика, и во отсуство на ваква насока или 
цел, овој приод ретко може да доведе до посакуваните промени. 
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• Приодот на пополнување празнини вклучува идентификување на она што е потребно за да 
се постигне одреден стандард или за да се реши конкретен проблем на јавната политика, што, 
всушност, значи дефинирање на целта на застапувањето како непосредно решение за пополну-
вање на јазот. Дури потоа следува планирање на активностите. Овој приод не вклучува залож-
би за разгледување опции според нивната изводливост во постојните услови, на пример, мож-
на е поскромна промена во вистинска насока, но овој приод смета дека само стопроцентното 
остварување на целта е успех. Обично, донесувачите на одлуки реагираат на ваквите заложби 
за застапување како на премногу идеалистички и/или непрактични. Овој приод често води до 
фрустрација и до силен цинизам за процесот на креирање јавни политики меѓу оние кои ја во-
дат кампањата за застапување. 

Овој Водич се осврнува на горенаведените предизвици и предлага практичен приод за плани-
рање кампањи за застапување кои во центарот на вниманието ја ставаат реалноста од контекстот 
на дадена јавна политика. 

1.2 КАКО ГО ПОДГОТВИВМЕ ОВОЈ ВОДИЧ? 

Како одговор на растечкиот интерес за градење капацитети за застапување,8 овој Водич дава ос-
нова за разбирање на искуствата и предизвиците за успешно застапување што се темели на ис-
тражување во транзициски контексти, ги презентира најдобрите практики за планирање и спрове-
дување кампањи за застапување и упатува на достапните алатки за планирање на застапувањето 
кои на практичарите им овозможуваат да ги применат новите сознанија во заложбите за застапу-
вање на нивните јавни политики. Подготовката на овој Водич се темели на три основни начела:

• Контекстот го одредува изборот на ефективна стратегија за застапување, и оттука, постојат не-
колку универзално применливи рецепти; 

• Ефективното јавно застапување е двонасочен процес на посредување и преговарање, кој пак, е 
доста замрсен и обично налага време, упорност и посветеност; 

• Влијаењето врз јавните политики е широк поим и подразбира градење капацитети, промена на 
природата на дебатите и размислувањето за јавните политики, како и директно влијание врз 
јавната политика.9

Начелата и сознанијата презентирани во Водичов се изведени од четири главни извори:

• Сознанијата, кои произлегоа од два проекта со огромен ефект,10 дизајнирани за да се разберат 
ефективните приоди за воведување на истражувањата во процесот на креирање јавни политики 
во контекстите што постојат во државите во развој и во транзиција. Првиот проект е „Градење мос
тови меѓу истражувањето и јавната политика“ на Глобалната мрежа за развој,11 кој се надо-
врзува на програмата „Истражување и јавна политика во развој“ на Институтот за прекуморски 
развој.12 Вториот проект е „Влијанието на истражувањата врз јавната политика“ на Меѓуна-
родниот центар за развојни истражувања.13 Во рамките на овие два проекта изготвени беа вкупно 
78 студии на случаи кои се покажаа како непроценлив ресурс за подготовка на овој Водич. 

• Стручната литература која се осврнува на поврзување на јавните политики и истражувања14 со 
искористувањето на знаењето.15

• Четирите детални студии на случаи каде истражувањата на јавни политики влијаеле врз влади-
ните одлуки во државите во транзиција, анализирани за потребите на овој Водич.16
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• Нашето децениско искуство во градењето капацитети за јавни политики во транзициски кон-
текст, заедно со анализата на застапувањето која се фокусира на комуникацијата, со посебен 
осврт на социолингвистичките перспективи.17

Преку студиите на случаи, на читателите сакаме да им овозможиме да го почувствуваат реалниот 
свет на искуства, предизвици и заложби потребни за да се изврши влијание врз јавните политики. 
Забележавме дека другите водичи напишани на оваа тема не вклучуваат вакви детални нарации 
за практични искуства од државите во транзиција. Сознанијата и лекциите научени од четирите 
студии на случаи се изведени преку детални интервјуа со застапувачите и со анализа на реле-
вантни документи. Освен тоа, во подготовката на овој Водич сакавме да ја избегнеме замката на 
пишување книга која нуди совети, насоки и алатки, но не успева нив да ги поврзе со реалниот свет, 
со што читателот не знае како да ги примени дадените совети. Затоа, сите точки и поенти дадени 
во овој Водич се развиени преку следниов приод:

• претставување на концепт или совет; 

• едноставно објаснување на истиот;

• илустрација на концептот или советот во реалниот свет и научени лекции од неговата примена; 

• прашања кои ги поттикнуваат практичарите да ја разгледаат поентата во контекст на нивниот 
план за застапување (чеклиста за планирање). 

Се разбира дека студиите на случаи не се исцрпни, но тие покриваат различни контексти и чини-
тели од државите во транзиција: од кампања на меѓународна тинк-тенк организација што се фо-
кусира на Косово (според Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност при Обединетите нации),18 
до локална кампања на тинк-тенк организација во Македонија; или од меѓународно спонзориран 
индивидуален истражувач, кој е државен службеник во Казахстан, до национален службеник во 
меѓународна НВО во Монголија. Преку разгледување голем број различни извори како и на при-
чините зошто овие иницијативи биле успешни во дадените контексти кои се разликуваат според 
степенот на демократски развој, нашата цел е да дадеме слика за универзалниот предизвик повр-
зан со заложбите за застапување во целиот регион. 

Овој Водич не е единствениот ресурс за јавно застапување. Напротив, нашата идеја е директно да 
се осврнеме на проблемите што постојано се јавуваат и на празнините во капацитетите на лицата 
кои се обидуваат да се пробијат на сцената на истражувањето и на јавното застапување или да се 
етаблираат како истражувачи/застапувачи. 

Неколку битни претпоставки ја чинат рамката на она што го презентираме овде:

• Истражувањето го подобрува процесот на донесување одлуки – иако ова можеби не е секогаш 
случај во регионот каде голем дел од одлуките се донесуваат во отсуство на основни податоци 
или евалуација на програмите, претпоставуваме дека одредени експертски инпути имаат пого-
лема шанса за успех од никакви експертски инпути. 

• Фокусот се истражувањата на јавните политики, а не академските истражувања – истражу-
вањата на кои упатуваме овде се нарачани или произведени со намера да влијаат врз донесу-
вањето одлуки; не станува збор за истражувања кои се спроведуваат во академска средина и 
кои можеби ќе имаат одредено влијание врз некоја одлука. 

• Полибералната демократија е секогаш подобрата опција – сложените социјални проблеми на-
лагаат соодветно вклучување докази, инклузивен процес и силно политичко претставување. 
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• Нашиот став е „можам да го сторам тоа“ – често работиме со луѓе кои силно се фокусираат на 
многу сложени и валидни причини за недејствување. Иако го признаваме фактот дека одредени 
политички режими претставуваат сериозна пречка за ефективен ангажман и учество, ние сме 
промотори на девизата „секогаш вреди да се проба“, односно, секогаш може да се најде поеди-
нец, институција или заедница заинтересирани да направат позитивна промена, и треба да се 
почне од нив (се разбира, разумно, под претпоставка дека стратегискиот ризик за вклучените 
страни не е преголем).

1.3 ШТО ОПФАЌА ОВОЈ ВОДИЧ?
 
Надградувајќи се врз искуствата од студиите на случаи, централно место во овој Водич има прак-
тичната алатка наречена „Рамка за планирање на застапувањето“ или РПЗ. Нејзината цел е да им 
обезбеди поддршка на практичарите во планирањето на нивните кампањи за застапување. Засно-
вана на резултатите од проектот на Глобалната мрежа за развој и Институтот за прекуморски 
развој19 и следејќи го принципот за тоа дека контекстот има клучно значење, РПЗ претставува 
начин за стекнување детални сознанија за лицата и за процесот врз кои сакаме да влијаеме. Исто-
времено, РПЗ овозможува развој на приспособена и насочена стратегија за застапување која има 
големи шанси да ги вклучи целните публики и процесот, и со тоа, да изврши влијание. Потребата 
за приспособување на вашата стратегија за застапување на спецификите на процесот на донесу-
вање одлуки е од клучно значење во РПЗ, а мапирањето и планирањето во дадениот контекст се 
главните активности од рамката. Навистина, процесот на планирање според РПЗ е процес преку 
кој ги продлабочувате и ги заострувате вашите клучни одлуки и сознанија, и тоа, со повторување 
на секој елемент од алатката.

Подолу е даден преглед на овој Водич и на темите обработени во него:

• Поглавје 2: Предизвикот на јавното застапување – Водичот прво дава дефиниција за јавното 
застапување и ја објаснува улогата на истражувањето во процесот на креирање јавни политики, 
со елаборација на предизвиците за застапувачите. Завршува со поента која ја илустрира цен-
тралната улога на двонасочниот приод на јавното застапување. 

• Поглавје 3: Преглед на рамката за планирање на застапувањето – Ова поглавје дава преглед на 
алатката РПЗ и на основниот стратегиски фокус кој е во центарот на планирањето на вашата кам-
пања. Во овој дел треба да ги измерите пречките и да направите проценка на предноста што ја 
имате за да дефинирате цел која ќе биде остварлива во дадениот контекст на јавната политика. 
Се дава кус вовед во четирите студии на случаи на кои се упатува низ целиот Водич. 

• Поглавје 4: Влез во процесот – Ова поглавје дава вовед и детално објаснување на најважниот 
елемент на мапирањето од РПЗ. Разгледувањето на шесте елементи што го сочинуваат столбот 
на оваа алатка му овозможува на читателот да добие детална слика за чинителите и за полето на 
работа и му дава идеја за тоа како буквално да најде начин за влез во процесот преку кампања 
за застапување. 

• Поглавје 5: Носител на пораката – Ова поглавје нуди преглед на одлуките што треба да ги доне-
сете во однос на портпаролот или лицето/лицата на вашата кампања, како и за поддршката што 
ви треба од другите. Без поддршка и веродостоен носител на пораката, заложбите лесно можат 
да бидат неуспешни уште при првата пречка на која ќе наидете. 

• Поглавје 6: Порака и активности – Ова поглавје содржи детали за бројните меѓусебно поврзани 
елементи што треба да се земат предвид при планирањето на пораките за застапување, актив-
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ностите и комуникациските алатки на вашата кампања. Во оваа фаза од планирањето фокусот 
е ставен на вклучување и на мотивирање на избраните публики за преземање акција. Во исто 
време, даден е и комуникациски модел за застапување кој треба да го насочи вклучувањето на 
целните публики, од разбирање на пораката, до чувството на сопственост врз акцијата. 

• Поглавје 7: Користење на алатката РПЗ – Ова поглавје е посветено на алатката РПЗ во формат 
подготвен за фотокопирање. Конечниот дел од Водичот дава практични совети за организи-
рање на тимот за застапување во насока на ефективно користење на оваа алатка. 

1.4 ШТО НЕ ОПФАЌА ОВОЈ ВОДИЧ? 

Едноставно кажано, овој Водич ќе ви помогне да стекнете знаења за развивање стратегија за јавно 
застапување и за комуникација, како и алатки во поддршка на таа стратегија за да се постигне цел-
та. Водичот се фокусира на стратегиско планирање на кампањата за застапување. Обично, заста-
пувачите и лицата, кои се занимаваат со градење капацитети, не му посветуваат доволно време 
на овој дел од процесот, и тоа е пропуст кој е главна причина за неуспехот на многу кампањи за 
застапување. 

Оттука, овој Водич не ги опфаќа областите кои се надвор од фокусот на стратегиското планирање. 
Пред сè, тоа се однесува на вештините или знаењата потребни за да се развијат сознанијата за 
јавната политика кои се основата на една кампања, односно: дизајнот на истражувањето за јав-
ната политика, собирањето и анализата на податоците и пишувањето на документот во сите мож-
ни форми. Вие самите ги избирате комуникациските алатки што ви се потребни, и затоа, не се 
осврнуваме на спецификите на студиите и на брифовите, ниту пак, на презентациите на јавните 
политики. 

Второ, само делумно се допира прашањето на планирање на спроведувањето на стратегијата, 
односно, на тоа кој што треба да прави и кога, и на буџетите и на евалуацијата. Сметаме дека 
целната публика на овој Водич има длабинско разбирање и знаења за спроведувањето на ваквите 
проекти или за планирањето акции. Исто така, изоставувањето на овие аспекти од нашиот Водич 
се должи на постоењето други прирачници кои соодветно ги опфаќаат вештините за управување 
со проекти. 

На крај, не се фокусираме на широкиот спектар вештини потребни во процесот на застапување – 
иако овој текст упатува на нив – како, на пример: презентацијата, преговарањето, градењето коа-
лиции, лидерството и управувањето со тим. Повторно нагласуваме дека овие вештини се доволно 
објаснети во други материјали, курсеви и програми за обука.

 
1.5 КОЈА Е ЦЕЛНАТА ПУБЛИКА НА ОВОЈ ВОДИЧ? 

Овој Водич примарно е наменет за лицата кои веруваат во тоа дека предлог-политиките треба да 
се темелат на докази развиени преку истражување и анализа на јавната политика. Затоа, нашата 
целна публика ја сочинуваат сите оние кои се вклучени во истражување или јавно застапување, 
односно, лица коишто доаѓаат од тинк-тенк организации/истражувачки институти, НВО, здруже-
нија или интересни групи, донаторски организации, академици или, пак, тимови за развивање 
јавни политики и советници на владата. Иако, на прв поглед, не е очигледно, еднакво важна целна 
публика се и корисниците на истражувањата на јавни политики, односно, сите оние кои нара-
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чуваат вакви истражувања (на пример, меѓународни организации или национални влади) или, 
пак, оние коишто ги користат резултатите од истражувањето во поддршка на нивните ставови 
(на пример, НВО). Всушност, во последно време ние работиме со многу НВО кои претходно биле 
вклучени во застапувања што се раководат од вредности, но сега ја менуваат стратегијата за да ги 
зајакнат своите позиции со повеќе докази и сознанија за јавната политика. Водичот можат да го 
користат и лица кои сакаат да научат повеќе за начинот на кој се произведуваат или се користат 
истражувањата – од студенти, до практичари. 

Затоа го нагласуваме фактот дека нашата целна публика се сите чинители, од страната на понудата 
и од страна на побарувачката за истражувања (обично, овие две страни се претставени како вла-
дата и невладиниот сектор). Главната идеја на овој Водич е да придонесе во натамошниот развој 
на интелигентни корисници и корисници на истражувања, а со тоа, да ја унапреди културата на 
донесување одлуки врз основа на докази во државите во транзиција.20

Од географски аспект, нашата примарна публика се лицата кои произведуваат, нарачуваат и ко-
ристат истражувања на јавни политики во државите во транзиција од Средна и од Југоисточна 
Европа, групата независни држави (поранешниот Советски Сојуз) и Монголија. Сепак, се надева-
ме дека советите можат да бидат релевантни како извор на стручна литература и за засегнатите 
страни во државите во развој. Исто така, многу случаи од нашето искуство во Западна Африка се 
поклопуваат со предизвиците карактеристични за овие контексти.

Клучен аспект на нашата работа е заложбата основните знаења да бидат достапни за поширок 
спектар на чинители со различен капацитет – од неискусни, до искусни застапувачи. Тоа значи 
дека лицата кои се вклучени во јавно застапување не мора задолжително да имаат претходно 
знаење за јавните политики или политичките науки за да имаат пристап до и да ги разберат кон-
цептите и сознанијата дадени во Водичот. Нашата цел е да ги направиме основните концепти за 
јавните политики и за застапувањето достапни за поширок спектар чинители, и тоа, на начин кој 
ги елиминира сите пречки поврзани со жаргонот и со сложеноста на самите дисциплини кои се 
предмет на разгледување. При подготовката на овој Водич се водевме од мотото „да ги напра-
виме работите колку што е можно поедноставни, но не и едноставни“.21 Сепак, читателите треба 
да имаат на ум дека содржината не смее погрешно да се протолкува како информации наменети 
само за неискусни; напротив, целта е информациите да станат што е можно подостапни!

1.6 КАКО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ВОДИЧОТ? 

Содржината на овој Водич може да се користи на повеќе начини и има повеќе намени:

• Да го поддржи планирањето на застапувањето: РПЗ алатката е основата на овој Водич и таа е 
дизајнирана со цел да даде информации и насоки за процесот на планирање во случаи на заста-
пување за предлог-политики што се темелат на истражување. Поглавје 7 дава целосен преглед 
на РПЗ во форма која веднаш можете да ја фотокопирате и да ја користите во вашата работа. 

• Да се користи како ресурс во обуки за јавни политики и во академски курсеви: нашиот прет-
ходен водич стана основен материјал што го користат обучувачи и предавачи, па затоа, и овој 
Водич поддржува учење на различни начини. Ние го користиме како ресурс во нашиот модул за 
јавно застапување, и тоа, за развивање ефективни стратегии и комуникациски алатки.22

• Да поддржи самостојно учење: читателите можат да го користат Водичот и како алатка за самостој-
но учење со цел да ги разберат клучните принципи на застапувањето и неговите предизвици. 



20 | Како да станат важни доказите од истражувањата

• Да се користи во комбинација со нашиот Водич за пишување ефективни документи за јавни 
политики: овие два водича се дизајнирани со цел да се надополнуваат еден со друг, односно, 
првиот Водич дава насоки за пишување студии/брифови, а овој Водич се осврнува на застапу-
вањето на сознанијата од истражувањето во рамките на мрежата на целната јавна политика. 

За да го олесниме користењето на овој Водич за различни намени, нагласени се клучните пра-
шања и сознанија и дадени се визуелни елементи за ориентација на читателите и за извлекување 
на главните поенти, а тие вклучуваат:

• Рамки со клучни зборови на надворешните маргини на страниците.

• Чеклисти за планирање во засенчени рамки кои помагаат при примената на овие идеи. РПЗ 
алатката дадена во Поглавје 7 ја резимира суштината на голем број чеклисти кои се распореде-
ни низ целиот Водич. 

• Сознанија од студии на случаи во засенчени рамки за да се разликуваат од сознанијата презен-
тирани во главниот текст. 

Се надеваме дека овој Водич ќе ве охрабри да станете јавен застапник или ќе го продлабочи ва-
шиот ангажман со тоа што ќе обезбеди корисен ресурс во поддршка на процесот на планирање 
кампањи кои се темелат на докази и постигнување на влијанието што квалитетните истражувања 
и предлог-политики го заслужуваат. 
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РАМКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО 
– ПРЕГЛЕД

Принципи кои лежат во основата на ефективното 
јавно застапување (Поглавје 2) 

Следниве пет принципи можат да се најдат во литературата и во студиите на случаи за ре-
ално застапување и тие се сметаат за основа на ефективното застапување: 

� Застапувањето е двонасочен процес на преговарање и посредување заради трансфер 
на сопственоста врз наодите и предлозите добиени како дел од истражувањето на клуч-
ните целни публики. 

� Застапувањето е сложен процес и обично налага време, посветеност и истрајност. 

� Најверојатниот резултат на застапувањето е влијание врз јавната политика, а не дирек-
тно влијание. 

� Тоа вклучува „омекнување“ на експертските публики и градење коалиции што се рако-
водат од интерес, како и пазарење со чинителите на јавните политики. 

� Контекстот е од големо значење бидејќи процесите се конкретни, постојано еволвираат 
и не можат да се предвидат. 

Рамка за планирање на застапувањето (Поглавје 3)

РПЗ е практична алатка за мултидимензионално мапирање и планирање на ефективно 
застапување кое се развива врз три главни столбови или циклуси и врз стратегиска основа, 
кои се преклопуваат во центарот. Токму ова преклопување е крајниот резултат на процесот 
на планирање: стратегија за реална промена на јавната политика.
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Процес на детално мапирање и планирање (Поглавја 4, 5 и 6) 

Трите кругови од РПЗ што се преклопуваат ги даваат основата и насоката за процесот на 
детално мапирање и планирање преку група прашања кои се од клучно значење за плани-
рање на кампањата: 

� Влез во процесот: Кој е најдобриот приод за да ги внесете вашите идеи во дебатата за 
јавната политика и кои се вашите целни публики? 

� Носител на пораката: Кој треба да ја преземе лидерската улогата или да биде лицето на 
кампањата и каков вид поддршка ви треба од другите? 

� Порака и активности: Што можете да им кажете на целните публики за да ги убедите и 
да ги мотивирате да се вклучат и како можете најдобро да ја пренесете пораката до нив 
преку внимателно избрани активности за застапување и комуникациски алатки?

Основен стратегиски фокус на вашата кампања (Поглавје 3)
 

Работејќи со РПЗ за да одговорите на прашањата дадени во секој круг, вие, всушност, пла-
нирате приспособен приод за посредување меѓу она што сакате да го постигнете и она што 
е можно во процесот на креирање јавни политики. Ова треба да резултира во најдобрата 
можна шанса за влијаење врз јавната политика, односно, за лоцирање на основата во која 
се преклопуваат круговите или основниот стратегиски фокус на вашата кампања. Во овој 
процес, вие постојано барате одговори на следниве три прашања:

� Тековни пречки за промена – Кои се тековните пречки за придвижување на процесот 
на креирање јавни политики во посакуваната насока? 

� Предност што ја имате и можете да ја искористите – Што можете да донесете и да го 
искористите во овој процес за да се придвижи во посакуваната насока? 

� Остварлива цел на јавната политика – Земајќи ги предвид постојните пречки и вашата 
предност, до кој степен сметате дека процесот може да се придвижи? 

Влез во процесот (Поглавје 4)

Горниот и најважниот круг во РПЗ се нарекува „влез во процесот“. Преку овој круг, заста-
пувачите го мапираат и го разгледуваат процесот на донесување одлуки, како и луѓето и 
размислувањата поврзани со планираното застапување. Ова ви овозможува да ја постави-
те сцената и вистински ве насочува како да го вградите она што сте го научиле од истражу-
вањето во процесот на донесување одлуки. Овој круг го сочинуваат шест елементи: 

� Побарувачка – Кое е нивото на интерес во процесот на јавната политика за прашањето 
што е предмет на истражување? 
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� Чинители, мрежи и моќ – Кои се клучните донесувачи на одлуки и креатори на јавното 
мислење врз кои треба да влијаете? 

� Практики за донесување одлуки – Како функционира процесот на донесување одлуки? 

� Тајминг и можности – Кој е најдобриот тајминг/можности за почнување или продолжу-
вање на вашето застапување? 

� Тековно размислување –  Како засегнатите страни ги разбираат целното прашање на 
јавната политика и потенцијалните решенија? 

� Тековни позиции – Кои се моменталните позиции на клучните чинители во однос на 
предлог-промената на јавната политика? 

Носител на пораката (Поглавје 5)

Кај застапувањето, носителот на пораката е еднакво важен како и самата порака. Леги-
тимноста, која доаѓа од поддршката на другите, и постоењето застапувач-лидер или ор-
ганизација со солидна репутација се фактори од клучно значење за отворање на вратите 
преку процесот на застапување. Планирањето во овој круг вклучува искрена проценка на 
репутацијата и на капацитетот со цел да се изберат вистинските носители на пораката и 
поддржувачите:

� Репутација – Дали имате ресурси, кредибилитет, репутација, видливост и поддршка за 
да бидете сериозно сфатени од страна на клучните чинители во процесот? 

� Вештини – Дали поседувате различни комуникациски и интерперсонални вештини по-
требни за да ја завршите успешно мултидимензионалната улога на носител на пораката?

� Лицето на кампањата – Кој треба да биде лицето на кампањата? Вие или некој друг? 
Дали можете да идентификувате соодветен посредник кому ќе му ја доверите оваа кон-
кретна улога?

� Друга поддршка – Каква друга поддршка ви треба за да биде сериозно сфатена кампањата?

Порака и активности (Поглавје 6)

Овој круг од РПЗ се фокусира на развивањето планови за пренесување на она што сакате 
да го кажете и како да го направите тоа. Со други зборови, во овој дел ги планирате вашата 
„порака“ и пакетот на активности за застапување, како и комуникациските алатки. Надо-
врзувајќи се на плановите направени за другите елементи од РПЗ, следниве пет чекори ќе 
ве доведат до добар план за формулирање на вашата порака, одлука за активностите за 
застапување и за управување со процесот на комуникација:

� Профил на публиката – Зошто целната публика ги има моменталните позиции? Дали ќе 
биде лесно таа да ги смени своите позиции?
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� Формулирање пораки – Каква порака ќе допре и ќе ја убеди целната публика? Како 
можете вашата порака да ја направите да биде впечатлива, незаборавна и да може да 
се проследи? 

� Активности и комуникациски алатки – Како ќе ја пренесете вашата порака до целната 
публика (на пр., на хартија, видео, социјални медиуми)? Каков вид настани и состаноци 
треба да организирате за вклучување на целната публика за да ја убедите во вашата 
цел?

� Стратегиски ризик – Дали со позициите за кои лобирате ќе вознемирите одредени моќ-
ни или влијателни лица? Дали постои ризик за вашата одржливост, па дури и за вашата 
безбедност поради ставовите што ги промовирате?

� Предизвици и реакции – Какви реакции или предизвици очекувате од страна на пуб-
ликата пред која ќе ги презентирате вашите ставови? Како ќе ги одбраните ставовите и 
како ќе реагирате на овие предизвици? 

Алатка РПЗ – Планирање на тимското застапување 
(Поглавје 7)

За да го олесниме користењето на РПЗ како алатка за реално планирање, клучните пра-
шања за секој елемент од алатката се презентирани во еден разбирлив документ кој е 
готов за користење и е даден во Поглавје 7. На пример, во продолжение е даден првиот 
елемент од кругот, односно, „влезот во процесот“:

КЛУЧНИ ПРАШАЊА ОБЈАСНУВАЊА И ПРИМЕРИ 

1. ИзМЕРЕТЕ ГО НИВОТО НА ПОБАРУВАЧКАТА

• Дали вашето прашање е веќе на 
владината агенда? Ако не, дали 
постои друга група луѓе кои зборуваат 
или го застапуваат ова прашање? 

• Дали веќе постои интерес и движечка 
сила за застапување на вашето 
прашање или вие треба допрва да ги 
создадете? 

Обично, полесно се влијае врз јавната 
политика доколку веќе постои одредено 
ниво на побарувачка за вашите идеи и 
предлози. Најдобро би било доколку 
владата веќе решила да дејствува во врска 
со проблемот на кој сте фокусирани. Ако не, 
видете дали постојат други истражувачи, 
НВО, владини агенции или засегнати 
страни кои дискутираат за овој проблем. 
Многу е подобро ако вашите сознанија 
придонесуваат во веќе иницираната 
дискусија, отколку вие да треба да 
создавате нова дискусија во општеството. 

БЕЛЕШКИ 
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2

ПРЕДИЗВИКОТ НА 
ЈАВНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ

Овој Водич го започнуваме со разгледување на природата на јавното застапу-
вање и начинот на кој истражувањата и експертизата го подобруваат донесу-
вањето одлуки во рамките на процесот на креирање јавни политики. Во ова 
поглавје главниот акцент е ставен на разбирањето на клучните концепти, тер-
мини и принципи кои ја даваат концептуалната основа за презентација на рам-
ката за планирање на застапувањето (РПЗ). Ова поглавје се заснова во голема 
мера на постоечката литература која ги истражува и ги опишува интеракциите 
меѓу истражувачката експертиза и креирањето јавни политики, како и на на-
шето искуство од јавно застапување. Крајната цел е читателот да стекне реал-
на слика за предизвиците поврзани со вршењето влијание врз овие процеси, 
како што е наведено во самиот наслов на поглавјето. Сепак, ќе се осврнеме и 
на балансирањето на овие предизвици преку идентификување можности што 
ги отвора транзициската природа на контекстите на дадените јавни политики, 
како и на потребата тие да се искористат заради влијание врз јавните политики. 

Конкретно, ова поглавје:

•  ги дефинира основните термини поврзани со застапувањето; 
•  ги разгледува процесот на креирање јавни политики, како и 

чинителите во овој процес од гледна точка на застапувањето; 
• детално ги опишува начините за внесување на сознанијата од 

истражувањето во процесот на креирање јавни политики; 
•  го дефинира широкиот поим за вршење влијание врз јавните 

политики како очекуван резултат од процесот на застапување и 
•  ја дава концептуалната рамка за подобро разбирање на РПЗ. 
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2.1 ДЕФИНИЦИЈА НА ЈАВНОТО    
 ЗАСТАПУВАЊЕ

Основното значење на застапувањето се дефинира како презентирање, 
промоција или одбрана на одредени лица, интереси или ставови. Ваквата 
широка идеја за застапувањето вклучува најразлични видови активности, 
како што се застапување права1 и социјален маркетинг,2 но овој Водич се 
фокусира на приодите што ги заземаат организациите и коалициите кои 
се обидуваат да сменат или да зачуваат конкретни владини програми. Со 
други зборови, овој Водич ги разгледува приодите што се фокусираат на 
влијаението врз одлуките за јавните политики. Со цел да се направи разли-
ка меѓу овој вид активности за застапување од другите видови активности, 
во нашиот контекст се користи формулацијата „јавно застапување“. Овој 
термин го користиме низ целиот Водич за да направиме јасна разлика меѓу 
видовите активности поврзани со застапувањето. 

Постојат повеќе дефиниции за јавното застапување, дадени од различни 
автори и од различни перспективи.3 Во суштината на сите дефиниции лежат 
одреден број идеи што се клучни одлики на застапувањето. Според нив, 
јавното застапување е:

• Стратегија за промена на јавна политика – заложбите или кам-
пањата за застапување претставува структуриран и последователен 
план за акција чијашто цел е да започне, насочи или спречи проме-
на на конкретна јавна политика. 

• Примарна публика што ја сочинуваат донесувачи на одлуки – крај-
ната цел на секоја заложба е да изврши влијание врз оние кои има-
ат моќ да донесуваат одлуки. Во некои случаи, застапувачите можат 
директно да зборуваат со овие луѓе, додека во други случаи, тие 
треба да извршат притисок врз нив преку секундарна публика (на 
пр., нивните советници, медиумите, јавноста). 

• Осмислен процес на убедувачка комуникација – преку сите актив-
ности и комуникациски алатки, застапувачите се обидуваат да ја 
натераат целната публика да ги разбере презентираните идеи, да 
биде убедена во нив и да преземе сопственост врз нив. Конечно, 
тие треба да ја почувствуваат итноста од преземањето акција врз 
основа на презентираните аргументи. 

• Процес кој обично налага создавање моментум и поддршка за 
предлог-политика или препорака – промената на една јавна поли-
тика е релативно бавен процес бидејќи менувањето на ставовите 
и позициите налага континуиран ангажман, дискусија, аргументи-
рање и преговарање. 

• Процес што го спроведува група организирани граѓани – обично, 
застапувањето го прават организации, здруженија или коалиции 
кои ги претставуваат интересите или позициите на одредени групи. 
Сепак, и поединци можат да спроведуваат вакви заложби. 
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Врз основа на детално разгледување на основните елементи дадени погоре 
и поради нагласувањето на конкретниот предизвик кој го разработуваме во 
ова поглавје, ја користиме следнава дефиниција:

Јавното застапување е процес на преговарање и посредување 
преку дијалог во кој влијателните мрежи, креаторите на јавното 
мислење и донесувачите на одлуки преземаат сопственост врз 
идеите, доказите и предлозите и соодветно дејствуваат. 

Нашата дефиниција го става акцентот врз идејата за трансфер на сопстве-
носта врз суштинските идеи и размислувања. Во основа, тоа подразбира 
подготовка на донесувачите на одлуки и на креаторите на јавното мислење 
за следниот прозорец на можности, па дури и за нивно поттурнување за 
да создадат вакви можности со цел да преземат акција. Ако застапувачите 
добро си ја завршат својата работа, донесувачите на одлуки ќе ги преземат 
идеите што биле презентирани и ќе го сменат сегашниот приод на јавната 
политика во насока на таквите размислувања. 

Оваа дефиниција може да се преформулира за да биде уште повпечатлива: 
вашето јавно застапување е успешно кога политичарите ги презентираат ва-
шите идеи, анализи и предлози како свои и, при тоа, воопшто не ве споме-
нуваат! За оние кои доаѓаат од академската заедница, ова можеби ќе биде 
тешко да се проголта, но добро е тоа што потеклото на идеите не е тајна. 
Сите оние кои се дел од мрежата на јавната политика ќе знаат од каде до-
аѓа идејата, а со зголемувањето на вашата репутација, ќе ве ангажираат и за 
дополнителна работа. Од практична политичка позиција, донесувачите на 
одлуки мора да ги презентираат промените на јавната политика како нивна 
идеја бидејќи тие се оние кои преземаат ризик за воведување промени. Тие 
треба да ги „продадат“ идеите за да ја изградат потребната поддршка за 
предлогот и, конечно, тие ја плаќаат цената доколку заложбата е неуспешна. 

Од гледна точка на посредувањето, преговарањето и на сопственоста, на-
шата дефиниција подразбира соработка меѓу вклучените страни во проце-
сот, додека приодите кои подразбираат конфронтација (како што се потка-
жувањето, мониторингот или стратегиските претреси) не се опфатени со 
оваа дефиниција. Иако ваквите приоди кон застапувањето се слични на она 
што преговарачите го нарекуваат „висока почетна позиција“, сепак ваквото 
силно отворање на процесот на застапување не значи брза испорака на ре-
ална промена на јавната политика. Ќе помине време пред да се гарантира 
дека ваквите победи или разголувања на неуспешните јавни политики ста-
нале повеќе од само декларативна поддршка од властите. Испораката на 
вакви победи е процес на градење широка сопственост врз нов систем кој, 
на пример, не ги повредува правата на одредена популација.

 

Во основата 
на јавното 
застапување 
лежи градењето 
на сопственоста.

Успешни сте 
тогаш кога 
донесувачите 
на одлуки ги 
презентираат 
вашите идеи 
како свои.
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2.2 РАЗЛИЧНИ ПРИОДИ НА     
 ЈАВНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ

Многу луѓе моментално го поврзуваат терминот застапување со медиумска 
кампања, крупни законски промени или со уличен активизам кој подразби-
ра петиции, постери и демонстрации. Ова се случува бидејќи станува збор за 
највидливите акции на чинителите што се обидуваат да направат или намет-
нат промена на јавната политика. Сепак, ова е само еден дел од сложувалка-
та, па затоа, за да го лоцираме подобро процесот на јавно застапување и за 
да развиеме и дефинираме концепти поврзани со овој процес, во овој дел 
ги разгледуваме типичните улоги на различни видови организации (и оние 
видливите и оние помалку видливите) кога застапуваат одредени ставови. 

Институтот за прекуморски развој создаде навистина корисен начин за 
илустрирање на овие разлики преку мапирање на типичните активности за 
застапување што ги спроведуваат различни чинители од невладиниот сек-
тор во дијаграм кој се однесува на две димензии од процесот на застапу-
вање:4

1. Дали организацијата зазема приод на соработка, наместо конфрон-
тирачки приод, во своето застапување, односно, дали таа „ѝ шепоти 
на увце или вреска против владата“.5

2. Дали нивните пораки за застапување се темелат на докази или на 
интерес/вредност. 

Нашата адаптација на овој дијаграм е дадена на слика 1. 

Јавното 
застапување 

вклучува и 
други приоди 

кои се помалку 
видливи од 

медиумската 
кампања и 
од јавниот 

активизам.

СЛИКА 1. 
Застапувачки улоги на различни видови НВО
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Следува детално објаснување за секој квадрат од сликата: 

а. Советување – Тинк-тенк организации (на пример, Европскиот совет 
за надворешни односи) или истражувачи се ангажираат за да истра-
жат конкретно прашање или проблем поврзан со некоја јавна по-
литика. Ова обично вклучува работа со властите и создавање нови 
емпириски истражувања кои ќе им помогнат да донесат одлука за 
јавната политика. Дури и кога ваквата работа е нарачана, се одвива 
процес на застапување за да ги „купи“ клиентот идеите развиени 
преку истражувањето, иако е очигледно дека пречките во тој про-
цес се помали за разлика од ситуација во која овие организации ра-
ботат однадвор. 

б. Медиумска кампања – Многу организации за застапување одлучу-
ваат да вклучат и јавна димензија во нивните кампањи бидејќи сме-
таат дека е потребен одреден вид јавен или надворешен притисок 
врз донесувачите на одлуки за да се постигнат резултати. Најчесто, 
овој приод го користат организациите што ги мониторираат влади-
ните акции, на пр., Human Rights Watch, Меѓународната кризна гру-
па или Транспарентност интернационал. 

в. Лобирање – Овој приод подразбира директни состаноци со доне-
сувачите на одлуки или со влијателни луѓе, а го применуваат многу 
организации кои ги дефинираат интересите на одредени групи на 
луѓе, како што се бизнис групите (на пр., Американските стопански 
комори во странски држави, професионални и струкови здруженија 
или синдикати). Ваквите организации претпочитаат да имаат дирек-
тен пристап до моќни лица и своите заложби ги презентираат за 
време на владини или јавни дискусии на теми од нивен интерес.

г. Активизам – Петиции, јавни демонстрации, постери и дистрибуција 
на летоци се вообичаените приоди што ги користат организации-
те кои промовираат одредени вредности, како што се, на пример, 
заштитата на животната средина, во случајот на Гринпис, или, пак, 
организации коишто имаат дефинирана група поддржувачи и заста-
пуваат или обезбедуваат одредена услуга за групи на луѓе кои не 
се соодветно опфатени со владините социјални служби, како што 
се жртвите на домашното насилство или, пак, бегалците. Главната 
работа на втората група организации се фокусира на обезбедување 
услуги на нивната целна група. Сепак, и тие имаат одредена функ-
ција на јавно застапување. 

Сепак, кога спроведуваат конкретна кампања за застапување, повеќето ор-
ганизации не се подведуваат само под еден квадрат од сликата. За да ја 
илустрираме оваа ситуација, ќе дадеме пример за типичните улоги на заста-
пување на една тинк-тенк организација чија работа добро ја познаваме, а 
тоа е Европскиот совет за надворешни односи (ЕСНО). Како меѓународна 
тинк-тенк организација, таа сака да влијае врз европската надворешна по-
литика преку директно застапување во соработка со голем број партнери. 
Приодот на застапување користен од оваа организација е внатрешен приод 
што се темели на докази и е поддржан со: публикации, дискусии, конфе-

Една 
организација 
користи 
неколку 
приоди за јавно 
застапување.
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ренции и лобирање. Сепак, нивната работа на застапување вклучува и ди-
мензија на вредности што тие ја нарекуваат „европски вредности“, и таа е 
доминантна во нивните пораки за застапувањето. ЕСНО нема проблем да 
обезбеди совети за европските институции, влади и партнери кои се под-
готвени да ги слушнат нивните идеи, но во исто време, тие применуваат и 
јавен притисок врз владите и користат медиумски кампањи како валидна 
опција за нивното застапување. Застапувањето на ЕСНО не вклучува улични 
протести или петиции.6

Клучната лекција што чинителите во застапувањето треба да ја извлечат од 
вежбата за мапирање е тоа дека иако е очигледно дека организациите ко-
ристат повеќе приоди во нивните заложби, тие се концентрирани на силни-
те страни и на капацитетите на самата организација. На пример, тинк-тенк 
организациите претпочитаат да создаваат квалитетни истражувања и рабо-
та одвнатре бидејќи најчесто немаат доволно ресурси и поддржувачи за да 
спроведуваат големи јавни медиумски кампањи.7 Во некои случаи, излегу-
вањето надвор од рамката на вообичаеното застапување може да претста-
вува стратегиски ризик, односно, мала е веројатноста дека тинк-тенк ор-
ганизациите, кои јавно ги критикуваат партнерите, ќе добијат нарачки за 
истражувања во блиска иднина. Повеќето организации, кои се фокусирани 
на застапување, сакаат да опстанат и по одржувањето на некоја кампања, 
па затоа – земајќи ги предвид потенцијалните ефекти од конкретното јав-
но застапување од аспект на бенефициите или загубите на финансиски 
средства – за нив, поддршката, пристапот и репутацијата се од суштинско 
значење.8 Често, ваквите размислувања се причина за градење коалиции 
во чии рамки различни видови организации, како што се „watchdog“ орга-
низациите и активистичките групи, ги комбинираат капацитетите и ги спо-
делуваат ризиците поврзани со јавното застапување. Ваквото долгорочно 
размислување за вашата улога како застапувачи е мошне важно и на него 
ќе се осврнеме во Поглавје 6. 

Јавното 
застапување 

вклучува и 
други приоди 

кои се помалку 
видливи од 

медиумската 
кампања и 
од јавниот 

активизам.

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Во кој квадрат од оние дадени на слика 1 ќе ја сместите   
вашата организација: 

 5 Во каков вид организација работите? 

 5 Кои се вашите силни страни како организација што работи на застапување? 

 5 Кои приоди обично ги користите за застапување? 

 5 Колку е ефективен тој приод досега? 

 5 Како би можеле да ги приспособите овие приоди за да го максимирате вашето влијание?
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2.3 ДОКАЗИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ 
 ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

Ова поглавје го почнуваме со широка дефиниција на концептот „јавно 
застапување“ кој подразбира голем број чинители и приоди. Сепак, фоку-
сот на овој Водич е ставен врз застапувањето кое има за цел да го подобри 
донесувањето одлуки врз основа на докази, поконкретно, врз основа на до-
кази од истражувања. Затоа, во овој дел темелно го разгледуваме начинот 
на кој доказите од истражувањата го поддржуваат процесот на донесување 
одлуки. Целта е да дадеме преглед на овој, да признаеме, заплеткан про-
цес и потоа да ја разгледаме природата на застапувањето за позицијата што 
се заснова на истражувањето со цел да се постигнат конкретни резултати. 
Овој дел ја дава основата за следното поглавје каде детално разгледуваме 
четири случаи на јавно застапување што се засноваат на истражувања. Од 
нив ги изведуваме клучните приоди и научените лекции.

2.3.1 Како се донесуваат одлуки    
 врз основа на докази?
 
Иако овој термин е широко прифатен и користен, сметавме дека е корисно 
нашата дискусија да ја изградиме врз следнава сеопфатна дефиниција: 

Донесувањето одлуки врз основа на докази „им помага на луѓето да 
донесат информирани одлуки за јавните политики, за програмите и 
за проектите преку ставање на најдобрите расположливи докази од 
истражувањата во основата на процесите за развивање и за спрове-
дување јавни политики. Овој приод е спротивен на јавните полити-
ки, кои се засноваат на мислење и кои во голема мера се потпираат 
на селективен избор на докази (на пр., на еднострана студија, без 
оглед на нејзиниот квалитет), или на нетестирани гледишта на пое-
динци или групи, коишто често се инспирирани од идеолошки пози-
ции, предрасуди или шпекулативни претпоставки“.9

Истражувањата користени во донесувањето одлуки врз основа на докази 
обично обезбедуваат темелна стручна анализа на проблемот што се поја-
вува, и тоа, врз основа на емпириски податоци кои биле собрани во да-
дениот контекст. Ваквите истражувања имаат широк спектар на различни 
методолошки фокуси и можат да вклучат, на пример, правна анализа од 
широк опфат, евалуација на пилот студија или темелни мултидисциплинар-
ни студии на случаи. Освен тоа, тие обезбедуваат и анализа на потенцијал-
ните решенија на проблемот. Иако постои силна заложба за академски ин-
тегритет и докази, истражувањето јавна политика не е неутрално дури и 
во однос на неговата анализа; напротив, истражувањето е под влијание на 
политичкиот контекст во кој се произведува и се користи за промоција на 
вредностите на оние кои го спровеле или нарачале.10
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Видовите докази што се генерираат преку процесот на истражување на јав-
ната политика се различни и многубројни, но обично, тие вклучуваат некол-
ку од следниве точки:

• докази за влијанието (ревизија на ефективноста);

• докази за спроведувањето (утврдување на ефективноста на спрове-
дувањето и на испораката);

• описни аналитички докази (мерење на природата, големината и на 
динамиката на проблемите, на групите од населението итн.);

• јавни ставови и разбирања (преку методи како што се јавни анкети 
или фокус групи);

• статистичко моделирање (методи за линеарна или логаритамска 
регресија, со цел да се постават солидни претпоставки);

• економски докази (рационалност или ефективност на јавните поли-
тики наспроти нивниот трошок);

• етички докази (социјална правда, редистрибуција, добитници и гу-
битници).11

Одлуките што темелат врз докази се фокусираат на решенијата наместо 
само на јавните политики, а ваквото ребалансирање на приоритетите лежи 
во основата на сите заложби за реформа на владеењето во сите држави во 
транзиција во последните 20 години, со различно ниво на успех во однос на 
нивното донесување и спроведување.

2.3.2 Кој создава и нарачува истражувања   
 на јавни политики? 

Истражувањата на јавните политики обично ги нарачува клиент кој е вк-
лучен во дебата околу претстојна одлука за јавната политика или е заин-
тересиран да влијае врз неа. „Класичниот“ клиент е донесувач на одлуки 
кој задолжува еден истражувач или група истражувачи да изготват студија 
и да изнајдат решенија за одреден проблем на јавната политика. Повеќето 
тинк-тенк организации се стремат да бидат вклучени во овој класичен од-
нос клиент – советник. Табелата подолу дава типични примери за чините-
лите вклучени во ваквиот однос и е приказ на видовите истражувачи што ги 
ангажираат клиентите. 
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ТАБЕЛА 1.
Приказ на типични клиенти и истражувачи на јавни политики 

КЛИЕНТИ 

    

ИСТРАЖУВАЧИ 

Типични владини клиенти Во владата 

• Министерство, регионална 
власт или општина 

• Владини функционери 
(на пример, заменик- 
министер) и одделенија 
задолжени за јавни 
политики (на пример, 
Генералниот секретаријат)

• Парламентарни работни 
групи 

• Специјализирани владини 
агенции 

• Политички советници, 
тимови или организациски 
единици од извршната 
власт 

• Државни истражувачки 
институти 

Типични клиенти надвор 
од владата 

Надвор од владата 

• Политички партии 
• Меѓународни организации/

донатори 
• Поединечни НВО или 

коалиции 
• Здруженија (деловни, 

струкови, итн.)

• Тинк-тенк организации 
• Поединечниистражувачи/ 

академици 
• Консултантски фирми 
• Универзитетски центри 

Во државите во транзиција, владите се тие што обично ги ангажираат ис-
такнатите локални академици за спроведување на ваквите истражувања. 
Сепак, во поново време се менуваат „вообичаените добавувачи“ и се анга-
жираат чинителите кои се вклучени во самото создавање на истражувања-
та/анализите на јавни политики.12 Ова е бавен процес и некои актери беа 
поактивни во создавањето и во нарачувањето истражувања на јавни по-
литики, односно, во таа улога најмногу се јавуваат меѓународните органи-
зации. Со други зборови, континуираното отсуство на вакви истражувања 
во многу држави и влади од регионот ги нагласува исклучително малата 
вредност и улога што им се припишуваат на истражувањата во ефективното 
донесување одлуки. Градењето на идната побарувачка за истражувања е 
главен предизвик за воспоставување култура за донесување одлуки што се 
базираат на докази.13

 
Клиентите ангажираат истражувачи/аналитичари да им помогнат во разви-
вањето позиција која ќе го води или ќе влијае врз претстојниот или теков-
ниот процес на креирање јавни политики. Ова подразбира многу повеќе од 
изнаоѓање одговор на предизвикот на дадената јавна политика и обично 
вклучува објаснувања, докази, образложенија и аргументи во поддршка на 
една позиција на јавната политика. Суштината на овој процес може да се 

Побарувачката 
на истражувања 
на јавни 
политики во 
државите во 
транзиција е сè 
уште мала.
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резимира преку следниве сегменти: „знаењето што им треба не вклучува 
само ’знаеме како‘ (искуство за што функционира) туку и ’знаеме што‘ (во 
светски рамки), ’знаеме зошто‘ (причини и објаснувања за нив) и ’знаеме 
кои‘ (контакти и мрежи)“.14

Да појасниме, клиентот од вас бара да подготвите екстензивни одговори 
на овие прашања во вообичаено прифатени формати како што се студии, 
брифови или усни презентации. Суштинските елементи на секој аргумент 
на јавната политика се концентрирани на придвижувањето од проблемот 
кон решението и примената. Имајќи ја предвид оваа рамка, следната та-
бела дава пример за клучните прашања што треба да се одговорат за секој 
елемент. 

ТАБЕЛА 2.
Елементи на аргументацијата на јавна политика 

ЕЛЕМЕНТИ НА 
АРГУМЕНТАЦИЈАТА ЗА 
ЈАВНА ПОЛИТИКА 

ПРАШАЊА ШТО ТРЕБА ДА СЕ ОДГОВОРАТ 

Проблем 
Образложенија за 
акцијата (клучно 
прашање: Зошто треба да 
се дејствува?)

• Кој е историјатот на тековниот 
проблем? 

• Што го прави тековниот приод 
неуспешен? 

• Каде потфрлува тековната политика? 
• Кој е ефектот од овој неуспех? 
• Кои се клучните докази во поддршка на 

ваквото толкување на проблемот?

Решение 
Нудење избор и 
оправдување за 
стратегиско решение 
(клучни прашања: Што 
треба да се направи? 
Што не треба да се 
направи?)

• Кои стратегиски опции се достапни за 
решавање на тековниот проблем? 

• Која е најдобрата опција за решавање 
на тековниот проблем што е соодветна 
на контекстуалните предизвици? 

• Зошто треба да ја избереме таа опција, 
а не другите?

Примена
Правење план за 
спроведување на 
избраната стратегија 
(клучно прашање: Како 
да се спроведе?)

• Што треба да се направи за да се 
спроведе избраната стратегија? 

• Кој треба да ја спроведе? 
• Кога треба да се спроведе?

Сепак, клиентот обично ги задржува авторските права врз истражувањето 
преку склучување договори со истражувачката организација, што значи 
дека тој одлучува дали истражувањето ќе биде достапно за јавноста. Ова 
понекогаш значи дека клиентот ќе избере да не го објави или јавно да го ис-
користи истражувањето доколку смета дека реакцијата на истото од страна 
на различни публики би можела да претставува стратегиски ризик за него. 

Клиентите мора 
да знаат повеќе 

од самото 
решение; тие 

треба да ги 
знаат сите 

факти поврзани 
со: „практиката, 

знаењето, 
причините и 

актерите“.
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2.3.3 Кои други извори, покрај     
 истражувањето, влијаат врз    
 процесот на донесување одлуки? 

Јасно е дека доказите имаат мала улога во процесот на донесување одлуки, 
исто како што е јасно дека донесувањето одлуки се заснова на информации 
од голем број други извори. Истражувањето е само „еден глас во бучната 
соба“ кој мора директно да се натпреварува со лесно достапните и влија-
телните извори, како што се весниците и телевизијата.15

Иако политичките структури ќе го оформуваат она што е влијателно, се сме-
та дека широк спектар на извори, поинакви од истражуваните докази, ќе 
влијаат врз донесувањето одлуки. Тие се:

• Искуството и личните ставови – проценката на донесувачот на одлу-
ки и на неговиот круг на советници, заснована на личните гледишта 
или на професионалните искуства, ќе биде еден од највлијателните 
извори во процесот на донесување одлуки. 

• Перспективата „ресурсите пред сè друго“ – износот на финансиски-
те средства на располагање и капацитетот за испорака на организа-
циите/агенциите претендираат да имаат големо значење во одлу-
ката. Во овој случај, целта е максимизирање на рационалноста и на 
ефикасноста, на штета на исклучувањето на сите други анализи. 

• Доминантната политичка клима – владите обично имаат јасна 
агенда што се заснова на вредности, на пример, неолиберализам, 
социјална демократија, социјализам итн. Предлог-политиките, кои 
јасно се вклопуваат во промоцијата на вредностите на владината 
администрација, имаат поголема шанса да бидат донесени. 

• Навиките и традицијата – владините институции (парламентот, суд-
ството, министерствата) генерално имаат воспоставени практики за 
функционирање на релативно фиксиран начин. Институционалната 
меморија што подразбира „отсекогаш работите сме ги правеле вака“ 
ќе биде влијателна во сите дискусии за промена на јавните политики. 

• Групи на притисоци, лобисти и креатори на јавното мислење – сил-
ното лобирање од страна на влијателни лица или групи може да има 
големо влијание врз начинот на кој се дискутираат проблемот и ре-
шенијата, и на крај, врз реалното преговарање за конечната одлука. 

• Јавните анкети и фокус групи – мерењето на реакциите на поширо-
ката јавност или на конкретна демографска група во однос на опци-
ите на јавната политика, па дури и во однос на јазикот и на враму-
вањето на прашањата на јавната политика, преку анкети или фокус 
групи е вообичаено и влијае врз конечната одлука на политичарите. 

• Она што функционира – итното донесување одлука во рамките на 
конкретна парламентарна временска рамка или буџетски период со 
користење на расположливите информации во рамките на распре-
делениот буџет и институционалната рамка, при што, во исто вре-
ме, таа одлука е соодветен компромис за сите чинители, несомнено 
ќе има силно влијание врз избраната насока.16
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Дури и од оваа релативно куса листа јасно е дека постои голема кон-
куренција на идеи што се развиваат преку процес на истражување или 
анализа, а обично, многу извори се стремат да ги оспорат очигледни-
те рационални решенија што се предлагаат врз основа на докази. Освен 
тоа, донесувачите на одлуки честопати не им даваат приоритет на до-
казите од истражувањата бидејќи тие „збунуваат исто колку што и појас-
нуваат“ со тоа што ги ставаат под знак прашалник основните постулати17 

 Во последно време, коментаторите почнаа да го користат терминот доне-
сување одлуки „под влијание на докази“ или донесување одлуки „инфор-
мирани од докази“, наместо донесување одлуки што се заснова на докази, 
бидејќи се чини дека последната формулација се поклопува со улогата на 
доказите во процесите на донесување одлуки.18

2.3.4 Како истражувањата стануваат дел од  
 јавните дебати? 

Поради притисокот на: времето, ресурсите, вредносните приоритети, и 
поради настаните што се случуваат во текот на нејзиниот мандат, секоја 
влада избира да им даде приоритет на одредени јавни политики или 
да посвети мало или никакво внимание на други прашања. Кога една 
влада одлучува да вклучи одредено прашање на својата агенда, итнос-
та за веќе изработена анализа и подготвеност да се приклучите на дис-
кусијата се зголемува бидејќи овие одлуки ќе бидат комплетирани во 
рамките на буџетскиот или парламентарниот циклус. Кога застапувачите 
зборуваат за вистинскиот тајминг, тоа се однесува на притисокот да се има 
готово истражување и анализа, и тоа да се ажурира и да биде подготвено 
за употреба, ако тие веќе не се дел од јавната дискусија тогаш кога почнува 
процесот на донесување одлука. 

Исто така, видот на дискусијата за едно прашање се менува штом тоа пра-
шање станува дел од агендата на владата. Дискусијата и дебатите за пра-
шањата на јавните политики, пред тие да бидат дел од владината агенда, 
повеќе се фокусираат на тоа дали предлозите ставени на маса се корисни, 
иновативни и применливи за постојниот проблем, а помалку се фокусираат 
на потенцијалните редистрибутивни ефекти на промените врз конкретни 
засегнати страни. Откако прашањето ќе биде ставено на агендата, овој ба-
ланс се поместува: чинителите од сите области, кои се потенцијално засег-
нати од предлог-промените, можат да бидат повклучени, да притискаат за 
промоција на нивните интереси, а со тоа се менува и дискусијата, и сега таа 
е концентрирана на добитниците и на губитниците за секоја од опциите што 
се разгледуваат. Во следниве две точки детално ја објаснуваме секоја фаза.

• Процес на „омекнување“ – фаза од дебатата повеќе фокусирана 
на проблемот 

 Во владините кругови постојат многу мали групи експерти (на пр.: 
академици, истражувачи од тинк-тенк организации и истражувачки 
институти, владини советници) и професионалци (на пр.: државни 
службеници, претставници на НВО, новинари, парламентарци) чија 
работа е да бидат континуирано вклучени во дискусијата за најдо-

Доказите од 
истражувањата 
си конкурираат 
со многу други 

потенцијални 
извори на 
влијание.

Природата на 
јавните дебати 

се менува 
пред и откако 

прашањето 
е ставено на 
агендата на 

владата.
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бриот начин за решавање на предизвиците на јавната политика за 
конкретно прашање, на пример: финансирањето на локалните вла-
сти, развојот на земјоделството, фискалната политика или, пак, заш-
титата на правата на малцинствата. Во рамките на овие заедници, ис-
тражувањата и анализите направени во конкретната област постојано 
се презентираат, дискутираат и дебатираат, и тие ја сочинуваат така-
наречената „специјализирана агенда“ на ваквите заедници.19

 Како што беше веќе дискутирано, истражувањата на јавни политики 
генерално ги нарачуваат владините агенции или НВО кои се обидува-
ат да променат тековна програма на владата за која тие сметаат дека 
не функционира соодветно. Истражувањата претежно ги спроведуваат 
експерти од овие специјализирани заедници и/или меѓународни кон-
султанти со слично претходно работно искуство, при што и клиентот и 
истражувачот имаат иста цел, а тоа е да влијаат врз специјализираната 
агенда. Во основа, целта на застапувањето на истражувачот е да ја убе-
ди заедницата во импликациите од новото истражување до моментот 
кога тоа истражување станува „нова конвенционална мудрост“ на про-
фесионалната заедница или, во најмала рака, додека тоа не стане дел 
од неа преку објавување детални документи за јавната политика што се 
темелат врз: истражувањата, извештаите, конференциските презента-
ции и дискусиите.20 Во рамките на една природно скептична, експерт-
ска публика, овој процес налага време и сеопфатен аргумент со поткре-
пувачки докази, вклучување во дискусијата и дебата и ретко резултира 
во стопроцентно интегрирање на наодите од истражувањето во новите 
позиции на заедницата.21 Некои сметаат дека фундаменталните проме-
ни на јавната политика налагаат години на убедување и повеќекратни 
слоеви и извори на докази пред да се случи суштинска промена22

 Оттука, „омекнувањето“23 подразбира бавен и добро осмислен при-
од. Омекнувањето не смее да се потцени бидејќи откако прашањето 
ќе стане дел од владината агенда (или откако ќе се отвори можност 
за влез во јавната политика), токму членовите на оваа специјализи-
рана заедница се јавуваат како клучни чинители во оформувањето 
на дискусијата што доведува до конечна одлука. Сепак, ова не значи 
дека процесот на омекнување запира откако прашањето ќе биде ста-
вено на агендата. Всушност, овој процес и натаму се одвива со искре-
на намера, но се балансира во рамките на процесот на преговори. 

 Во оформувањето на конвенционалната мудрост за една конкретна 
област не се вклучени само експертите; напротив, и членовите на по-
широката мрежа на јавната политика можат да извршуваат влијание. 
Сепак, во нормални околности, експертите, во најмала рака, ќе имаат 
значително влијание во оформувањето на опциите на јавната политика. 

• Пазарење од интереси или вредности – дебата пофокусирана на 
резултати

 Паралелно со овие специјализирани или експертски заедници, 
постојат и надворешни поединци и организации кои имаат голем 
удел во резултатите за конкретните одлуки за јавната политика. При-
мери за лица, кои би можеле да се вклучат во оваа група, се: влади-

„Омекнување“ 
е бавен, но 
осмислен 
процес на 
убедување.
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ните функционери, претставниците на НВО, медиумите, политичките 
партии и групите граѓани. Овие луѓе постојано работат и коментираат 
за конкретни прашања на јавните политики во рамки на голем број 
форуми, но тие не се вклучуваат во академските или експертските 
дискусии и не спроведуваат истражувања за конкретно прашање. 
Всушност, тие се корисници на истражувањата, и нивните интереси 
се тесно поврзани со потенцијалните резултати од предлог-поли-
тиките и со донесувањето одлуки, како и со нивното влијание врз 
конкретна група население или врз вредностите што тие ги бранат.  
Ваквите неекспертски заедници претендираат да бидат погласни от-
како едно прашање на јавната политика станува дел од агендата за 
донесување одлуки на владата бидејќи итноста за застапување или 
бранење на нивните позиции станува поголема. Во текот на консул-
тациите, дебатата станува чин на балансирање меѓу предлог-полити-
ките ставени на маса и добитниците и губитниците од предложените 
промени. Предност имаат практичните аспекти на процесот на доне-
сување одлуки, а одлуката се донесува во рамките на одреден парла-
ментарен круг. Различни страни ќе се стремат кон изградба на база на 
поддршка преку коалиции или евентуално ќе направат компромис 
кој е поволен за помоќните чинители вклучени во прашањето.24

 Ова придвижување од академска или експертска дебата кон паза-
рење во периодот пред донесувањето конкретна одлука е од клучно 
значење за да се разбере како некој може да се вклучи во иницијати-
вата за јавно застапување, посебно во застапувањето кое се темели 
на истражување или на експертска анализа. Не изненадува фактот 
дека истражувањата на јавни политики повеќе го наоѓаат своето 
место во експертскиот процес на омекнување и дискусија. Откако 
дебатата ќе стигне до фаза на пазарење, основата на преговорите ја 
сочинува изборот на решенијата на јавната политика кои ја одразу-
ваат конвенционалната мудрост на експертите. 

 Воведувањето нови истражувања во оваа фаза од проектот би било 
тешка задача, освен доколку самото истражување не содржи очиг-
ледни наоди кои упатуваат на забавување или запирање на про-
цесот. Расплетувањето на начинот на кој овие дебати се одвиваат 
за време на процесот на креирање јавни политики им обезбедува 
на застапувачите важни сознанија за природата на предизвикот за 
влијаење врз донесувањето одлуки со нови истражувања, во диску-
сии кои честопати се карактеризираат со голема тензија. 

2.3.5 Како истражувањето се интегрира во  
 донесувањето одлуки откако    
 прашањето е ставено на агендата? 

Важен аспект од процесот на планирање со цел истражувањето да стане 
дел од креирањето јавни политики се размислувањата за тоа како ќе се од-
вива дебатата откако прашањето ќе се најде на владината агенда. Всуш-
ност, наодите од истражувањето можат да бидат катализатори за да се по-

Пазарењето од 
интерес или 
вредности е 

испреговаран 
договор.



ПРЕДИЗВИКОТ НА ЈАВНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ | 41

мести едно прашање од експертската агенда, во владината агенда, и тоа, 
преку покажување дека, на пример, тековната владина програма не дава 
резултати или преку сугерирање ново решение или примена на нова тех-
нологија за стар проблем. Новите истражувачки наоди се само еден начин 
на кој прашањата можат да се стават на владината агенда. Големи настани 
(како што се природните несреќи, економските или безбедносните кризи) 
или промена во вредносните приоритети (на пример, по изборот на нова 
партија на власт) се главните двигатели на агендата.25

Откако една администрација ќе одлучи да се посвети на некое прашање 
или проблем на јавната политика, застапувачите треба да размислат за на-
чинот на кој се креираат политиките и како најдобро можат да придонесат 
во тој процес. Процесот на креирање јавни политики најчесто се опишува 
како рационален, логичен и последователен процес (на пр., циклус на јав-
на политика26), постепен процес на постојана промена (на пр., инкремен-
тализам27), група мрежи со заемно дејство,28 па дури и „хаос од несреќи 
и цели“29 (на пример, моделот на кошница за ѓубре30). Ова е доста спорна 
дебата која со децении се одвива во академско-научните кругови, и науч-
ниците допрва треба да постигнат консензус за моделот кој најсоодветно ја 
претставува сложеноста на процесите за креирање јавни политики од едно 
до друго прашање на јавната политика.

Сепак, нашата цел во рамките на оваа дискусија не е да дадеме придо нес во те-
ковната дебата за моделот кој најдобро ја илу с три ра мулти ди мензионалната 
реалност на креирањето јавни по литики. Нашиот императив е прагматичен и 
педагошки, односно, тој подразбира обе  з бедување разбирлива точка за влез 
во сложениот свет на креирањето јавни политики за почетниците без соод-
ветно искуство во обаста. Од таа причина, ние се фокусираме на циклусот на 
јавна политика кој е достапен начин за да ги разберат практичарите фазниот 
и рационалниот процес на креирање јавни политики. Ова е важно бидејќи, 
во добро или во лошо, рационалните модели на креирање јавни политики, 
како што е циклусот на јавна политика, имале силно влијание врз градење-
то капацитети и врз реформата на владеењето во државите во транзиција, 
и оттука, треба да се признае желбата за рационализација на процесот. Во 
суштина, ваквата желба за информирано, инклузивно и фазно донесување 
одлуки претставува огромна можност за истражените сознанија да бидат ва-
жни и влијателни. На крај, дури и кога ученикот размислува за реалноста на 
креирањето јавни политики во неговиот контекст и согледува дека циклусот 
на јавна политика е непрецизна рефлексија на самиот процес, тоа, сепак, е 
корисна влезна точка за неговото разбирање и, во поширока смисла, начин 
за да се дискутира за процесите на јавните политики. Од тие причини, циклу-
сот на јавна политика (иако несовршен) е модел врз чија основа ние ја гради-
ме нашата стратегија за влијание врз процесот на креирање јавни политики. 

Користиме адаптирана верзија на циклусот на јавна политика за да ги раз-
гледаме различните фази во кои истражувањето го дополнува креирањето 
јавни политики. Прво, за да ја подобриме пристапноста, колку што е можно, 
го отстранивме збунувачкиот жаргон што се користи за именување на фази-
те од циклусот и дадовме релативно нежаргонски преглед на циклусот на 
јавна политика. Второ, фазите од циклусот ги групиравме за да ги одразат 
природата и развојот на дискусиите во текот на процесот на креирање јав-

Циклусот на 
јавна политика 
е корисна точка 
на влез во 
одвивањето на 
процесот.
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ни политики. Дополнувањето на она што ние го нарековме „бубрези“ на 
слика 2 има за цел да им ги посочи на застапувачите деловите од процесот 
на креирање јавни политики што треба да им бидат точки на дејствување. 

Како што беше кажано претходно, промена во вредносните приоритети (на 
пр., по изборот на нова партија на власт), големи настани (природни не-
среќи, економски или безбедносни кризи), појава на нови технологии или 
кризи или, пак, негативни евалуации на програми или истражувања можат 
да бидат движечка сила за поставување одредени прашања на агендата на 
властите или за почнување на процесот. Откако еден проблем ќе стане дел 
од владината агенда, првиот тип дискусија обично се фокусира на изборот 
на соодветна стратегија за решавање на проблемот (на пр., дали предметот 
веронаука треба да биде верски или секуларен?). Во таа дискусија, учесни-
ците дебатираат за природата на проблемот, за аспирациите на општест-
вото и за ефективноста и изводливоста на решенијата што се разгледуваат. 
Првата дебата се одвива до изборот на стратегијата од страна на владата во 
пресрет на една поширока дебата што следува потоа. 

Првата фаза од оваа дебата е најпогодното време за презентирање на дока-
зите од истражувањата. Всушност, оваа дебата или изгледите за претстојна 
дебата од овој вид често поттикнуваат нарачка на истражување во одреде-
на област или, во најмала рака, натамошна експертска анализа. Не изне-
надува тоа што овој тип дебата обично се води според моменталната кон-
венционална мудрост на специјализираните заедници и е оформен од неа. 

СЛИКА 2. 
Природата на дебатите и одлуката за дејствување – „бубрезите“ 

Првиот „бубрег“ 
е дискусија 
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на соодветна 
стратегија.
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Откако е избрана една стратегија, процесот продолжува во вториот „бубрег“ – 
спроведување на избраното решение. Во оваа фаза, се подготвува соодветен 
приод за имплементација на избраната стратегија и се спроведува. Дискуси-
ите во оваа фаза се фокусираат на тоа како да се организираат институциите, 
ресурсите и инструментите на јавната политика (на пр., од законодавство, 
стимуланси, до јавни кампањи) за ефикасна испорака на избраната страте-
гија (да го земеме истиот пример од претходно: ако се избере секуларниот 
приод кон веронауката, дискусијата ќе се концентрира на прашањата повр-
зани со: обуката на наставниците, подготовката на учебниците, вклучување 
на родителите во процесот, обезбедувањето финансиски средства и евалу-
ацијата). Ова не е ексклузивна задача на јавниот орган надлежен за испорака 
на стратегијата; напротив, потребни се независна експертиза и истражување 
на соодветните приоди кои можат да дадат суштински придонес. На пример, 
во 2006 година, Фондациите Отворено општество имаа истражувачка група31 
која се занимаваше со спроведување локални стратегии за економски раз-
вој во државите од Западен Балкан. Се сметаше дека избраните стратегии се 
ефективни, но дизајнот и спроведувањето на политиките не дадоа резултат. 
Постојат голем број примери од државите во транзиција кои се однесуваат на 
стратегиски одлуки што биле донесени и потоа или воопшто не биле спрове-
дени или биле испорачани на лош и неконзистентен начин. 

Финалниот чекор од циклусот е евалуацијата. Евалуацијата на програмата и 
натаму е една од најслабите алки во процесот на креирање јавни политики 
во целиот регион, при што многу НВО ја преземаат оваа улога, наместо тоа 
да го направат јавните администрации. Каков што е случајот и со другите 
фази од процесот, истражувањата на јавните политики можат да се интегри-
раат и во овој дел. Традиционално, сите истражувачки проекти го евалуи-
раат моменталниот приод што го применува администрацијата, и тоа гене-
рално води до еден или два заклучока: дека е потребна нова/адаптирана 
стратегија или дека стратегијата е добра, но има потреба од нов/адаптиран 
приод кон спроведувањето на стратегијата, односно, заклучоците се дви-
жат напред или назад во циклусот на јавна политика. 

Она што го опишавме погоре е процес кој многумина нема да можат да го 
воочат како реалност во транзицискиот контекст, но ние сметаме дека по-
лека, но сигурно, елементите на процесот стануваат инструментализирани 
практики. Во сценариото за најлош случај, едно прашање се става на аген-
дата и веднаш потоа дискусијата за решението се води според потребата 
за промена на важечкото законодавство, односно, таа веднаш преминува 
во исклучително ограничена дискусија за дизајнот на јавната политика, и 
ревидираното законодавство се донесува со минимум јавна дебата или ин-
теракција со засегнатите страни. 

Се чини дека во транзициските контексти постои одредена „фиксација“ 
со законодавството: кога луѓето размислуваат за јавна политика, тие ав-
томатски мислат на закони, како тие да се единствените расположливи 
инструменти на јавната политика. Во следниот чекор, ревидираното зако-
нодавство се донесува во скратена постапка и без јавна дебата, а потоа ре-
левантните јавни институции ги апсорбираат импликациите на новото за-
конодавство. Тие одлучуваат што значат новите законски прописи за нив и 
соодветно ги менуваат своите практики. Во државите во транзиција, новите 
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практики се спроведуваат на некритички начин, во рамките на културата на 
јавните служби кои себеси се сметаат за веслачи, наместо капетани на бро-
дот.32 Во ваква средина постои мала евалуација или воопшто не се спрове-
дува евалуацијата од страна на вклучените јавни институции и многу малку 
јавно се дискутира за импликациите од промената. Пошироката јавна деба-
та останува дискрециона и претендира да се појави само доколку постојат 
реформски ориентирани политичари или, пак, ако се појави притисок од 
јавноста, од медиумите или од некоја меѓународна организација. Слика 3 
прави обид да ги илустрира димензиите на најлошото сценарио. 

Сепак, ова не се само лоши вести бидејќи постојат растечки притисок (и 
внатрешен и надворешен) и разбирање дека ваквите затворени процеси се 
крајно неефективни и дека фокусот треба да се стави на заедничката рабо-
та за изнаоѓање одржливи решенија. Во вакви рамки на јавната политика, 
овие промени ги водат реформски ориентираните лидери и потребата да 
се одговори на меѓународните организации и на интеграциските процеси 
(на пр., на Европската унија и на НАТО).33

Импликациите од оваа дискусија за застапувачите се во суштинската пот-
реба тие да имаат темелно познавање за текот и за функционирањето на 
процесот на креирање јавни политики за нивното прашање и која фаза или 
дискусија во процесот ќе им биде влезна точка. Затоа треба точно да знаат 
како и кога да извршат притисок во најсоодветните клучни моменти. Ова 
прашање детално го разгледуваме во Поглавје 4.

СЛИКА 3. 
Најлошото сценарио при креирањето јавни политики во државите во транзиција
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2.3.6 Која е целта на јавното застапување?

Вообичаено поедноставување на хаотичната реалност на промена на јавни-
те политики е фактот дека проектот за истражување на јавната политика ќе 
биде успешен само доколку препораките што тој ги дава се прифатени во 
целост и се спроведени од страна на владата, односно, дека тој има директ-
но влијание врз јавната политика.34 Ваквото гледиште ја потценува улогата 
на различните гласови и размислувања во кој било процес на креирање јав-
ни политики, а да не зборуваме за различните извори на влијанија врз про-
цесот на донесување одлуки. Иако некои автори тврдат дека ваквото ди-
ректно влијание има поголема шанса да се случи во транзициски контекст 
поради недостигот на конкуренција од други експерти/истражувања,35 на-
шето искуство со индивидуални истражувачи и со тинк-тенк организации 
во регионот кажува дека влијанието на истражувањата се случува многу 
побавно. Ова е во согласност со процесот на „филтрирање“ или просветлу-
вање,36 при што истражувањата бавно ги менуваат јазикот, разбирањето и 
опциите што им се на располагање на креаторите на јавните политики, а по-
ретко обезбедуваат директна основа за програмирање на јавната политика. 
Затоа, во овој Водич се служиме со поширока дефиниција за влијанието врз 
јавната политика за да опишеме што треба да вклучат целите на една ефек-
тивна кампања за застапување. Ја користиме рамката на еден реномиран 
политиколог и практичар37 за да го опишеме влијанието врз јавната полити-
ка што го сочинуваат три основни елементи:

• Развивање капацитети за јавни политики 

 Подготовката и дисеминацијата на истражувањето на јавната полити-
ка можат да им помогнат на истражувачите и на организациите кои се 
директно вклучени во овој проект, но и на целните публики на истра-
жувањето (на пр.: советниците, владините функционери, медиумите) 
да ги унапредат своите вештини и знаења. Во државите во транзиција, 
многу важен аспект на овој вид влијание може да бидат разбирањето 
и вреднувањето на истражувањето при донесувањето на одлуките. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за процесот на јавна политика што е влезна точка на 
вашата кампања за застапување:  

 5 Дали првичниот фокус на вашата кампања за застапување е „омекнување“ на експертите 
и на информираните практичари или, пак, комбинација од претходното со пазарење од 
интереси или вредности со пошироките групи засегнати страни?

 5 Кој „бубрег“ од процесот на донесување одлуки е битен за вашето истражување и застапу-
вање? Дали вашето истражување се однесува на изборот на нова стратегија или на начинот 
на соодветно спроведување на веќе избрана стратегија?

 5 Колку добро циклусот на јавна политика го опишува процесот на креирање јавни политики 
што е цел на вашата кампања?
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• Проширување на хоризонтите на јавната политика 

 Иако препораките од истражувањето на јавната политика можеби 
никогаш нема да станат дел од дадената владина програма, тие 
можат да воведат, на пример, нова перспектива или нова рамка на 
проблемот или да дадат нова алтернатива на јавната политика што 
претходно не била разгледана. Преку процесот на омекнување, овие 
нови сознанија ќе ја прошират природата на дебатата и ќе станат 
столб на новата конвенционална мудрост на специјализираната за-
едница. Еден истражувач од Меѓународниот истражувачки центар 
за развој даде многу добро објаснување дека дури и одбивање на 
јавната политика од страна на заедницата е успех во влијаењето врз 
јавната политика – самиот факт дека тие подготвиле образложение 
за одбивањето на вашите препораки значи дека се случило учење за 
јавната политика. 

• Остварување некакво влијание врз јавната политика (вообичаено 
се нарекува „влијаење врз режимите на јавните политики“) 

 Како што е опишано погоре, ова е процес преку кој еден дел од ис-
тражувањето ќе биде прифатен како основа за промена на законо-
давството и на владините програми. Треба да се забележи дека дури 
и кога се случува ова, ретки се случаите во кои препораките стопро-
центно се прифаќаат. 

 Овој концепт на влијание врз јавната политика е многу поширока 
идеја од директното влијание што ни дава развој на перспектива и 
ни дозволува да планираме поизводливи цели за нашите иниција-
тиви за застапувае. Прифаќањето на ваквата широка перспектива 
може да им помогне на другите, кои се вклучени во создавањето и 
во нарачувањето истражувања, пореално да ги согледаат ефектите 
од нивната работа и да не се фрустрираат преку поставување нере-
ална цел за директно влијание. 

Поширокото 
влијание 

може да биде 
пореално 

очекување од 
директното 

влијание.

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за вашата кампања за застапување од аспект на  
нејзиното потенцијално влијание врз јавната политика:  

 5 Каков вид капацитети ќе изградите?

 5 Каков вид размислување или учење за јавната политика се обидувате да постигнете?

 5 Кои конкретни делови од јавната политика се обидувате да ги промените?

 5 Каков вид влијание врз јавната политика реално очекувате да постигнете со вашата кам-
пања за застапување? 
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2.4 ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ЗАСТАПУВАЧИТЕ

Имајќи ги предвид разновидноста и сложеноста на заедниците и процесите 
на јавната политика, не изненадува големиот број признаени предизвици 
за застапувачите во нивните заложби да го стават истражувањето во акција. 
Ние додадовме два нови предизвика кои се типични за државите во тран-
зиција. Целиот список предизвици изгледа вака:

• Различни светогледи на академиците/истражувачите и на креатори-
те на јавни политики.

• Неетички очекувања на клиентите во однос на доказите.

• Улогата на истражувачот како застапувач.

• Проблем околу заслугите за извршеното влијание.

• Моменталната доминација на моќта над знаењето во многу држави 
во транзиција.

• Моменталниот дисбаланс на понудата и побарувачката за истражу-
вања во транзициски контекст.

Во континуитет, овие прашања се предизвик за новите, па дури и за рено-
мираните истражувачи и организации.

2.4.1 Различните светогледи на     
 истражувачите и на креаторите   
 на јавните политики

Најосновната претпоставка на овој Водич е фактот дека експертите и профе-
сионалците можат да подготват совети на начин на кој тие стануваат спровед-
ливи во практика како дел од владините програми.38 Ова подразбира силни 
врски и комуникација меѓу експертите/советниците и оние кои ги поддржу-
ваат и управуваат со ваквите програми, односно, владините функционери, 
државните службеници и политичарите. Сепак, литературата од оваа област 
наведува дека ваквите односи се постојан предизвик бидејќи академиците и 
креаторите на јавните политики имаат различни светогледи.39

Основните карактеристики на оваа пречка се наведени во табелата подолу.



48 | Како да станат важни доказите од истражувањата

ТАБЕЛА 3.
Различните светогледи на истражувачите и 
на креаторите на јавни политики 

ИСТРАЖУВАЧИ КРЕАТОРИ НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

• Постојано ги испитуваат 
основите на приодите на 
јавната политика, и затоа 
тие често се перципираат 
како премногу радикални во 
нивните предлози. 

• Имаат систем за управување со 
програмата и со политичките 
гледишта на јавната политика и 
даваат отпор на промени. 

• Непрактични се или имаат 
ограничен поглед за 
управувањето и за испораката 
на секојдневните владини 
програми и услуги. 

• Примарно се водат од: 
ограничувањата на буџетот 
и капацитетите, политичката 
волја, и изборните/буџетските 
циклуси. 

• Зборуваат со користење 
академски концепти и жаргон. 

• Зборуваат од аспект на 
бирократија, на буџети и на 
политика. 

• Мотивирани се од: 
публикација, финансирање 
или донаторската агенда, 
признавање и нови нарачки за 
истражувања.

• Мотивирани се од она што 
функционира и е соодветно.

Како што ни кажа еден извор, „честопати се чини дека не само што двете 
групи доаѓаат од различни култури туку, во суштина, тие зборуваат и различ-
ни јазици. Како резултат на тоа, комуникацијата меѓу овие две групи е не-
успешна, а тоа ги фрустрира“.40 Застапувачите се соочени со предизвикот да 
изградат мост меѓу двете различни перцепции: едната која е потеоретска, 
објективна и универзална, и другата којашто е попрактична, политичка и се 
води од контекстот. Согледувањето на формата на предизвикот е прашање 
што лежи во основата на сите аспекти од истражувачкиот проект на јавна 
политика, од дизајнот на истражувањето, до пишувањето на документот и 
застапувањето на сите нивоа. На крајот, постоењето шанса за влијание врз 
дадена одлука значи натпреварување со перцепцијата на оние кои одлучу-
ваат според која истражувањето на јавна политика е „спротивно на акција, 
наместо спротивно на незнаење“.41

Оваа тензија меѓу истражувачите и креаторите на јавни политики подразби-
ра развиена култура на истражување која влијае врз донесувањето одлуки, 
што, пак, не е чест случај во државите во транзиција. Овој аспект детално го 
разгледуваме во Поглавје 2.4.5. Сепак, основата на овој предизвик е реле-
вантна за сите оние кои се надвор од владата и се обидуваат да застапуваат 
одредена промена на јавната политика. 

Изборите 
на јавната 

политика за 
истражувачите 

најчесто се 
објективни; а 

за креаторите 
на јавни 

политики тие 
се практични и 

политички.
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2.4.2 Неетички очекувања на клиентот   
 за доказите

Класичната дефиниција на улогата на советникот е „да ја каже вистината на 
моќниците“. Ова подразбира дека покрај експертизата, клиентите сакаат 
од своите советници да слушнат одредено ниво на независност и скепти-
цизам.42 Сепак, сите клиенти не се толку просветлени и понекогаш се оби-
дуваат да вработат аналитичари со цел да изготват образложение за веќе 
избрана стратегија, или како што еден ментор на група практиканти рече: 
„Докази што се темелат на јавна политика, наместо јавна политика што се 
темели на докази“. Прифаќањето таква работа ќе создаде етички проблем 
за истражувачот или аналитичарот и би можело да ја наруши долгорочната 
репутација на истражувачот и/или на неговата организација.43 Најдобро е да 
се избегнуваат ваквите проекти или да се преговара за проектните задачи.
 

2.4.3 Истражувачите како застапувачи
 
Сите истражувачи не се добри во или заинтересирани за застапувањето. Та-
лентот и интересот на многу од нив, кои се фокусирани на академската или 
аналитичката работа, лежат во истражувањето, анализата и во процесот на 
пишување, и тие не се подготвени да излезат од таа сфера на работа.44 За 
други, пак, вклученоста, па дури и застапувањето преку омекнување и фазата 
на пазарење од интерес е нешто што тие го сметаат за клучен дел од својата 
работа. Сепак, многу истражувачи на јавни политики се жалат на повеќекрат-
ните улоги што се бараат од нив, на пример: истражувач, писател, презентер, 
лобист, олеснувач и претставник за односи со медиумите. Еден истражувач ја 
сподели оваа фрустрација со нас и ни рече: „Од вас се очекува да бидете еден 
вид Ерин Брокович...  Јас му одговорив, аман, јас сум истражувач“.45

За оние, кои се подготвени и заинтересирани да имаат централна улога во 
застапувањето, предизвик е да најдат време за да ги исполнат сите улоги и 
во исто време да продолжат да работат на други проекти. Сепак, добра вест 
е дека ваквото истражување и јавното застапување обично ги спроведуваат 
тимови, а тие се избрани врз основа на широк спектар конкретни вештини и 
знаења за истражување и за застапување што се потребни за спроведување 
ефективно истражување и за вршење влијание врз донесувањето одлуки. 
Пример за ваков фокусиран тим за истражување/застапување може да се 
најде во Центарот за европски политички студии кој создаде тим задолжен 
да ја убеди Украина да склучи договор за слободна трговија со ЕУ.46 Члено-
вите на тимот беа конкретно избрани за следниве цели:

• едно лице беше ангажирано да работи на економетријата;

• едно лице беше ангажирано поради познавањето на внатрешното 
функционирање на украинската влада; 

• едно лице беше ангажирано поради специфичното познавање на 
деловниот сектор и поради неговиот пристап до сите мрежи на 
Светска банка; 

Создавајте 
политики што 
се темелат на 
докази, а не 
докази што 
се темелат на 
политики!

Истражувачите 
на јавни 
политики 
може да имаат 
повеќекратни 
улоги.

Застапувањето 
на одредена 
јавна политика 
обично се 
спроведува во 
тимови.
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• едно лице беше ангажирано како земјоделски економист (клучен 
сектор) и поради пристапот до мрежите на ОН; 

• едно лице беше ангажирано поради неговото разбирање и пристап 
до деловниот сектор во Украина.

  
Освен овие лица, именувани беа лидер на тимот и одреден број други чле-
нови, што дава пример за размислувањата кои се сметаат за корисни кога 
се составува тим за истражување/застапување. 

За оние истражувачи, кои не се заинтригирани од застапувањето, постои јасна 
линија на поделба што треба да ја имаат предвид: истражувањето на јавна-
та политика не се спроведува „во облаци“, и легитимноста на истражувачот и 
на неговата организација (па и на самата кампања за застапување) зависи од 
имањето солиден истражувачки проект. Ако застапувањето вклучува или ако 
е предводено од други лица надвор од истражувачкиот тим, тоа многу ретко 
е во можност да ги одбрани истражените прашања од другите експерти. Во 
најмала рака, истражувачите мора да останат вклучени до оној степен до кој 
легитимитетот на истражувањето и неговите наоди остануваат непотценети. 
Ова едноставно може да подразбира давање поттик/поттурнување меѓу група 
експерти кои веќе ги познавате или на кои им е удобно да работат со вас, за да 
имаат улога на поддршка/давање совети во сите фази на застапувањето. 

2.4.4 Земање/добивање заслуга за   
 извршеното влијание

Кога некој работи на создавање или го поддржува создавањето совети за 
јавни политики (на пр., донатори), се подразбира дека успехот на еден та-
ков проект ќе се мери според степенот до кој тие влијаеле врз финална-
та одлука. За истражувачите и за аналитичарите, оваа врска е доказ дека 
нивната експертиза е суштински дел од процесот на донесување одлуки 
во одредена област, и оттука, таа претставува основа за идни нарачки на 
проекти и одржливост. Донаторите сакаат нивните пари да се претворат во 
промена на начин кој ги поддржува нивните сопствени цели. Поврзувањето 

Во најмала 
рака, 

истражувачите 
треба да 

го бранат 
истражувањето 

за време на 
дебатата за 

застапување.

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за вашата улога и за улогата на вашиот тим во 
претстојната кампања за застапување: 

 5 До кој степен сте подготвени или заинтересирани да бидете вклучени во процесот на 
застапување по завршувањето на истражувањето?

 5 На кои капацитети и ресурси можете да се потпрете при составувањето на тимот за 
застапување?

 5 Дали може да обезбедите лица од вашата организација или коалициски партнери кои се 
подготвени да бидат дел од тимот?
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на нивната поддршка со партнери кои постигнале ваква промена им дава 
можност да покажат дека тие ја исполнуваат својата мисија.

Сепак, поврзувањето на вашиот инпут со финалната одлука или усвоената 
политика е тешка задача. Прво, ако донесувањето одлуки е долгорочен ин-
клузивен процес на убедување и пазарење, тогаш многу луѓе ќе имаат збор 
во финалниот резултат, и вашиот збор ќе биде само еден во дискусијата со 
многу засегнати страни: на пример, финалниот усвоен приод веројатно нема 
многу да наликува на предлозите што се давале на почетокот на процесот.47 
Второ, преку процесот и со текот на времето, луѓето ќе бидат мотивирани да 
донесуваат одлуки врз основа на многубројни инпути што се преклопуваат, 
па дури може и да заборават дека вие први сте дале одреден предлог уште 
на самиот почеток. Освен тоа, за донаторите, процесите на јавните политики 
многу ретко совршено се вклопуваат во буџетските циклуси, и тоа може да 
создаде сопствени проблеми во известувањето за резултатите.48

Се разбира, постојат примери кога новите идеи или очајно потребните реше-
нија не се спорни во голема мера, и поврзувањето со одлуката е очигледно 
за сите. Најчесто, клучот е во поширокото дефинирање на успехот, како што 
е влијание врз јавната политика (види Поглавје 2.3.7). Проширувањето на 
оваа дефиниција за да вклучи градење капацитети и придонес во дијалогот 
за јавни политики не значи намалување на пречката, туку поставување цел 
која подобро ја рефлектира исклучително хаотичната и предизвикувачка ре-
алност која, пак, потоа ви овозможува да го видите влијанието на вашите идеи 
врз поширокиот процес. Спротивно на тоа, фокусирањето само на директното 
влијание врз јавната политика обично значи дека вие самите се подготвува-
те за неуспех од самиот почеток. Поставувањето таква нереална цел може да 
има сериозни импликации во однос на одржувањето на заедниците за јавни 
политики во целиот регион бидејќи многу иницијативи се осудени на пропаст. 

Истражувачите во регионот, исто така, имаат тешкотии и со следниве прашања: 

• Зачувување на вашето име како извор во дискусијата за јавната политикa

На истражувачите на јавни политики, кои имаат академско работно ис-
куство, тешко им е кога гледаат како лица од процесот на креирање јавни 
политики постојано ги преземаат идеите на другите и ги прикажуваат како 
свои, без да го споменат или да го референцираат оригиналниот извор на 
идејата. Во формалната академска средина, ова е еднакво на плагијатор-
ство. Сепак, во светот на креирање јавни политики, тоа, всушност, треба да 
биде целта и има смисла во овој контекст. 

За истражувачите или аналитичарите, најдоброто сценарио е кога дијалогот 
за целната политика доминантно се води според вашите сознанија, анализи, 
па дури и го користи вашиот јазик. Згора на тоа, ако некој е убеден од вашиот 
став, односно, од некој аргумент, тој ќе почне да го процесира, да го повто-
рува и ќе ја преземе сопственоста врз идеите. На крај, за политичарите да 
бидат убедувачки и нивните презентации во некоја дебата за јавна политика 
да имаат легитимитет, тие мора да ги претстават предлог-ставовите како свои 
сопствени. Во одреден момент, тие можеби ќе сметаат дека е корисно да го 
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признаат изворот на некои идеи, посебно ако изворот ужива голема репута-
ција, но главно, во центарот на аргументот се става „нивната“ позиција. 

Добрата работа во овој очигледен облак е дека повеќето специјализирани 
заедници за одредена јавна политика се релативно мали, дури и на меѓуна-
родната сцена, и затоа, ако вие или вашата институција излезете со нешто 
ново, интересно, иновативно и/или брилијантно, тоа нема да биде забора-
вено. Всушност, на овој начин, истражувачите на јавни политики ја градат 
својата репутација и како резултат на тоа, ги зголемуваат своите шанси и на-
таму да бидат вклучени во дискусијата и да добиваат нови нарачки за анали-
за или истражување, дури и кога нивното името не е објавено во весниците. 

На пример, на една конференција во 2008 година, претставник на Европски-
от совет за надворешни односи извести дека Шефот за надворешна поли-
тика на Европската комисија, Хавиер Солана, во голема мера ги прифатил и 
ги презентирал нивните идеи (онака како што биле дефинирани во нивниот 
бриф) за тоа како Европа треба да реагира на растечката сила и моќ на Ру-
сија. Се разбира, овие идеи биле преставени како сопствен став на Европска-
та комисија и не било дадено упатување на документот на Европскиот совет 
за надворешни работи. Истражувачите тоа го сметале за голема победа. 

2.4.5 Моќта над знаењето или     
 знаењето над моќта? 

Она што го опишавме погоре е процес на креирање јавни политики кој, од 
една страна, дава отпор на истражувачките докази, а од друга страна, целосно 
зависи од нив за да може да се движи напред. На ова може да се гледа како на 
еден дел од она што обично се опишува како постојана тензија меѓу знаењето 
и моќта каде „нагласувањето на улогата на моќта и на власта на штета на зна-
ењето и на експертизата во јавните работи се чини цинично, а нагласувањето 
на второто пред првото, пак, се чини наивно“.49 Сепак, оваа очигледна тензија 
треба да се смета за меѓусебна зависност, посебно ако ваквите процеси на 
донесување одлуки ги гледаме како континуиран дискурс.50 Нашите описи на 
процесот преку кој една идеја што се темели на истражување станува дел од 
владина програма се директна поддршка на оваа логика на бавен, постојан 
дијалог со многу гласови или, како што ние го нарековме во воведот, двонасо-
чен процес на интеракција кон постигнување испреговаран договор.
 
Литературата што ја користиме во голем дел се потпира на истражувања 
од државите во транзиција и во развој, а основната претпоставка на овие 
автори е дека сите држави се во различна фаза на придвижување кон по-
стигнување инклузивна, отворена и функционална демократија.51 Во наша-
та работа, ја користиме оваа претпоставка, но таа не го потценува фактот 
дека постојат особено тешки пречки што треба да се надминат во следните 
чекори во таа насока. Една од клучните пречки во моментот не се поврзува 
директно со тензијата, туку со сегашната доминација на моќта над знаење-
то или, со други зборови, доминацијата на политиката над решенијата. Ова 
обично резултира во јавен и политички дијалог кој се темели на заземање 
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страни и на илустрирање на одлуките како победа за оние на власт, а пораз 
за оние во опозиција. На пример, и Унгарија и Босна и Херцеговина, за жал, 
го минаа овој пат во последната деценија – речиси никогаш нема доволно 
факти или докази од независни, реномирани извори за да ја дадат основата 
на дебатата за јавната политика и да го стават фокусот врз најдоброто реше-
ние за тековниот проблем; дури и кога на располагање има докази, постои 
тенденција на пребирање на изворот за да се задоволат дневнополитич-
ките цели. Освен тоа, за да биде проблемот поголем, политичарите не ги 
сметаат овие практики за етички проблем, туку за нормален дел од играта.

Во контекст на транзицијата ова ја зацврстува апсолутната неопходност од 
промоција на култура за донесување одлуки врз основа на докази, како и пот-
ребата за држење дистанца од страна на оние кои се вклучени во истражу-
вањето, во анализата и во јавното застапување. Сепак, тоа дава јасна слика 
за следниот предизвик на застапувачите: во некои случаи, веројатно нема да 
биде доволно само да се продадат идеите што произлегуваат од истражу-
вањето, туку ќе треба да ги продадете и идејата и етиката за истражувачки 
докази, центарот на процесот на креирање јавни политики, посебно пред 
оние кои можеби ваквите докази ги сметаат за непотребна пречка во нивното 
одржување на власт. На краткорочен план, клучот е во покажувањето дека, на 
долг рок, нивните политички животи зависат од подобрувањето на животот на 
нивните гласачи и дека без експертиза и докази, кои ги поддржуваат сложени-
те одлуки за јавните политики, мали се шансите тие да опстојат на политичката 
сцена. На долг рок, сите ние се надеваме дека ваквата инструментална моти-
вација нема да биде дел од равенката и дека сите чинители ќе го согледаат 
централното значење на оваа заемна зависност на знаењето и власта. 

2.4.6 Дисбаланс на понудата и побарувачката  
 за истражувања на јавни политики 

Друга импликација од оваа доминација на моќта над знаењето во рамките 
на телата за донесување одлуки и во јавната администрација се недоволното 
признание и разбирање за улогата на истражувањата на јавните политики во 
процесот на донесување одлуки. Претставата за јавните администрации во 
постсоветските држави укажува на нивните тешкотии за интеграција на по-
широките, стратегиски перспективи на јавната политика во институциите и на 
култура на донесување одлуки во која доминираат вертикалните структури и 
според која државните службеници ја завршуваат тешката работа на нивните 
претпоставени на адхок основа и на клиентилистички начин.52 Во многу др-
жави, големите јавни администрации често се местото кое обезбедува работа 
за граѓаните и ја осигурува политичката иднина на оние кои се на власт. Сепак, 
ситуацијата не е толку црна бидејќи многу држави во транзиција се обиделе 
перспективата на јавната политика да ја стават во централниот фокус на нив-
ната реформа на јавната администрација, обично со поддршка и под прити-
сок од: транснационалните мрежи, меѓународните организации, конвенции-
те и договорите (на пример: Европската унија, Светска банка, Меѓународниот 
монетарен фонд).53 Можеме да видиме како овие институции добиваат сè 
поголемо влијание по финансиската криза што почна во 2008 година.
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Сепак, еден резултат од тековната фаза на реформскиот процес е дисбалан-
сот меѓу понудата и побарувачката на истражувањата на јавните политики. Да 
бидеме попрецизни, во моментов постои тренд на поголема понуда на вакви 
истражувања надвор од владата наспроти побарувачката внатре во владата.54 
Бидејќи реформата на јавните политики е врвен приоритет на агендата на 
многу меѓународни организации и донатори, не изненадува фактот дека зна-
чителни ресурси се трошат на развој на капацитети за испорака на ваква екс-
пертиза и анализа, и во владиниот и во невладиниот сектор. Поради флекси-
билноста на организациите и нивниот близок однос со донаторите, НВО силно 
одговорија на овој повик, што резултираше со појава на голем број тинк-тенк 
организации во регионот кон крајот на 90-тите години од 20 век.55 Сепак, јасно 
е дека реформата на јавната администрација е многу побавен процес, и затоа, 
постои разлика меѓу понудувачите на ваквите совети за јавни политики и тело-
то кое е нивниот традиционален и, на многу начини, краен клиент – владата. 

Коригирањето на овој дисбаланс ќе биде многу долг, бавен процес, но 
постојат позитивни сигнали дека многу владини тела се обидуваат да ги 
вградат овие процеси како проценката на влијанието на регулативата56 и 
развиваат сопствени компоненти на суштинска анализа на јавната поли-
тика во: министерствата, општините, агенциите и одделенијата за анали-
за на јавни политики, и воспоставуваат посебни одделенија задолжени за 
пристапување и за интеграција во меѓународните структури (на пр., ЕУ и 
НАТО). Ваквото градење капацитети ќе биде основата за развивање на зго-
лемена побарувачка за истражувања на јавни политики, а ваквото учење не 
треба да се случи само во рамките на владините структури: невладиниот 
сектор, исто така, има одговорност да стане понудувач на квалитетни сове-
ти коишто засегнатите страни нема да можат да ги игнорираат.
 
Дополнителен фактор, кој стана очигледен од нашето искуство и кој наши-
роко се развива во литературата, е позитивното влијание на „вратите на вр-
тење“ за експерти од НВО кои се префрлуваат во владата и назад.57 Класич-
ниот опис на оваа ситуација може да се види кај една новоизбрана влада која 
поканува експерт од тинк-тенк организација да ѝ се приклучи на администра-
цијата. Ова значи дека имате поединец чиј приод целосно се фокусира на 
донесување одлуки врз основа на докази. Обично, ваквите експерти ги губат 
нивните позиции откако нивната партија ќе ја загуби власта. Во тој момент, 
тие претендираат да се вратат во матичните НВО или тинк-тенк организаци. 
 
Понекогаш овој дисбаланс на понудата и побарувачката се дава како илустра-
ција за поголемиот капацитет и иновативност на НВО, за разлика од влади-
ните претставници, но ваквите перцепции ја намалуваат комплексноста, и се 
чини дека повеќе произлегуваат од фрустрацијата со бавната динамика на 
промените, наместо од реалноста и предизвиците. Како што ни кажа еден 
извор од Канада: „И креаторите на јавни политики се луѓе“,58 и целта мора 
да биде здрав натпревар на идеи што поддржува донесување одлуки врз 
основа на докази каде интелигентните обезбедувачи и интелигентните пот-
рошувачи влегуваат во интеракција за да го поддржат овој процес.59
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2.5 ОСНОВИТЕ НА ЕФЕКТИВНО    
 ЗАСТАПУВАЊЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ   
 НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ 

Откако дадовме релативно темелен опис на природата на јавното застапу-
вање, за улогата на истражувањата и на експертизата, како и на предизви-
ците тие да станат дел од процесот на донесување одлуки на начин кој води 
до избор и размислување, очигледно е дека конечната одлука се потпи-
ра на сознанијата од различни гласови и од различни извори во различ-
ни фази. Ова е вистина и во најфункционалните демократии и во повеќето 
држави во транзиција. Помалку гласови и извори, плус непочитување на 
истражувањата на јавни политики и непредвидливоста на самиот процес, 
го прават влијаењето врз донесувањето одлуки во државите во транзиција 
уште поголем предизвик. 

Имајќи ги предвид овие реалности, не изненадува фактот што приодот кон 
јавното застапување каде истражувачите ги публикуваат и ги дисеминираат 
своите студии, наодите ги презентираат на конференција и имаат состано-
ци со владини функционери има мала шанса да произведе големо влија-
ние. Ваквиот еднонасочен приод, дури и кога подразбира големи идеи и 
анализа, има поголема шанса да биде игнориран и да ја замени целосно 
хаотичната и еволвирачка реалност на процесот на креирање јавни полити-
ки со традиционалните процеси на академската средина.

Врз основа на предизвиците опишани во ова поглавје и на сознанијата 
добиени преку разгледување на различни случаи на истражувања кои по-
стигнале влијание во државите во транзиција и во развој60 во продолжение 
следуваат основните принципи што ја даваат рамката и го насочуваат ефек-
тивниот приод кон јавното застапување:

• Тоа е двонасочен процес на преговарање и на посредување за 
трансфер на сопственоста врз наодите и врз предлозите развиени 
како дел од истражувањето на клучните целни публики. 

• Тоа е комплициран процес и обично налага време, посветеност и 
истрајност. 

• Најверојатната цел е влијание врз јавната политика, а не да се по-
стигне подолгорочна промена (импакт). 

• Тоа подразбира „омекнување“ на специјалистичките публики и гра-
дење коалиции според интереси, како и пазарење со повеќе поли-
тички публики.

• Контекстот е од големо значење бидејќи процесите се специфични, 
еволвираат и не можат да се предвидат. 

Во следното поглавје даваме преглед на начинот на кој можете да ги опера-
ционализирате овие принципи при вашето планирање на јавното застапу-
вање користејќи ја алатката „Рамка за планирање на застапувањето“. 
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3

РАМКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
НА ЗАСТАПУВАЊЕТО

Поглавје 2 даде преглед на предизвикот за вршење влијание врз процесот 
на креирање јавни политики кој обично подразбира посветеност и истрај-
ност во текот на посредувањето и преговарањето, сè до моментот кога ва-
шите идеи и предлози се прифатени, во најмала рака, од страна на дел од 
целните публики и, во најдобар случај, од моќното мнозинство, со што се 
отвора можноста за дејствување. Кога застапувањето за јавните политики 
се разбира на овој начин, една од главните лекции што треба да се научат 
е дека во застапувањето, контекстот е сè.1 Ова природно подразбира дека 
застапувачите треба да бидат навистина внимателни кога „најдобрите“ 
приоди за застапување ги префрлуваат од еден во друг контекст. Разгледу-
вајќи ја оваа идеја понатаму, увидовме дека дури и во ист национален кон-
текст, процесите на креирање јавни политики значително се разликуваат во 
зависност од прашањето на јавната политика (на пр., високото образование 
и фискалната политика). Затоа, застапувачите треба да бидат внимателни 
кога приодите за застапување ги пренесуваат од еден во друг процес на 
креирање јавни политики, дури и во рамките на ист национален контекст. 

Сепак, ова не значи дека не може да се извлечат лекции од другите прак-
тики за застапување. Лекцијата што треба да се извлече е дека во спро-
ведувањето ефективно застапување, првиот суштински чекор подразбира 
стекнување темелно разбирање на контекстот и на средината на јавната 
политика, односно, разбирање на целниот процес на креирање јавни по-
литики и на вклучените лица. Она што може да се пренесе е вообичаениот 
приод кон анализата на контекстот на целната јавна политика за да се ис-
планира ефективна кампања за застапување. Со други зборови, ако контек-

Во 
застапувањето, 
контекстот е сè.

Ако контекстот 
е сè, тогаш 
прашањата се 
единствениот 
одговор.
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стот е сè, тогаш прашањата се единствениот одговор. Деталното разбирање 
на вашиот контекст ви овозможува критични информации за да процени-
те дали може да ги примените претходно користените приоди и како да 
ги приспособите за тие ефективно да се вклопат во вашите предизвици за 
застапувањето. Да резимираме, прво треба да го мапирате целниот кон-
текст и потоа да изработите план за застапувањето.

За да се прифати овој приод, во ова поглавје ја презентираме клучната алат-
ка за мапирање и за планирање која е од централно значење во овој Водич: 
Рамката за планирање на застапувањето (РПЗ). Прво, даваме кус преглед на 
образложението, на фокусот и на архитектурата на РПЗ, по што го презенти-
раме, го објаснуваме и го илустрираме централниот елемент на РПЗ кој се 
фокусира на три клучни прашања на ниво на планирањето наречени „осно-
вен стратегиски фокус на вашата кампања“. Сепак, пред да ја претставиме 
РПЗ, во продолжение се дадени четирите студии на случаи кои ги користе-
вме за подготовка на Водичот и кои даваат примери во дискусијата за РПЗ. 

3.1 ЧЕТИРИ СТУДИИ НА СЛУЧАИ

Четирите студии на случаи се реални примери од кампањи за застапување 
втемелени на истражување кои успешно влијаеле врз донесувањето одлука 
за дадени јавни политики во државите во транзиција. Во ова поглавје и во 
Поглавјата 4, 5 и 6 ги земаме главните елементи на РПЗ и ги разгледуваме 
преку студиите на случаи за да ги развиеме и да ги илустрираме основните 
концепти и за да извлечеме лекции и сознанија за застапувањето. Читате-
лот треба да одвои време за да се запознае со основите на овие случаи 
дадени во табелата подолу бидејќи низ целиот Водич ќе упатуваме на нив. 

КАЗАХСТАН 
Подобрување на едношалтерскиот систем (2006–2007) 
Стипендистка2 и државна службеничка 

Во Казахстан, едношалтерскиот систем бил воведен со претседателски декрет донесен 
неколку години пред ова истражување, како решение за борба против корупцијата и 
за подобрување на неквалитетните јавни услуги. Во јавноста и во медиумите постое-
ла голема критика за претпоставената ефективност на едношалтерскиот систем, а на 
ресорниот министер очајно му требала евалуација на тековните проблеми и сугестии 
за подобрување на приодот за да соодветствува на локалните капацитети. Истражувач-
ката, која во исто време беше и докторантка-стипендистка, зема одмор од нејзиното 
работно место во Агенцијата за државни службеници. Таа беше во можност да го про-
изведе потребното истражување и се поврза со клучниот советник во министерството 
за правда (агенција одговорна за управување со спроведувањето на едношалтерскиот 
систем). Тие подготвено ги прифатиле нејзините истражувачки сознанија и предложе-
ните решенија што се фокусираат на развој на локалните капацитети. 
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КОСОВО (UNSCR 1244) 

Реорганизација на локалните административни единици 
во Митровица (2003–2006) 
Тинк-тенк организација (Европска иницијатива за стабилност) 

На почетокот од истражувањето и застапувањето на Европската иницијатива за стабил-
ност, градот Митровица бил слика и прилика за проблемите на Косово (UNSCR 1244), 
каде двете етнички групи биле одделени една од друга со реката Ибар. Предизвикот 
на Митровица надолго и нашироко се дискутирал во националните, регионалните и 
меѓународните кругови и во медиумите, но никој не знаел како да го реши она што сите 
примарно го сметале за проблем на јавната политика/безбедноста. Европската ини-
цијатива за стабилност имаше друга почетна точка и ги разгледуваше основните социо-
економски проблеми во градот. Тие открија дека градот реално живее од кризата, при 
што голем број луѓе живеат од субвенциите или стипендиите доделени од Белград, од 
Приштина и од меѓународната заедница. На пример, само 14 проценти од готовинските 
приливи за српското население доаѓале од приватниот бизнис. По завршувањето на 
кризата, а со тоа, и повлекувањето на субвенционирањето, градот би бил мртов. Токму 
на оваа основа тие беа во можност да ги натераат албанската и српската страна да ја 
прифатат поделбата на градот во две посебни општини (за да останат Србите во градот), 
но само доколку постојат слобода на движење, целосно враќање на имотите за двете 
страни и заедничко планирање на економијата. Ова решение беше дел и од Планот 
на Ахтисари, односно, неговата скица за преговорите за статусот на независно Косово 
(UNSCR 1244). 

МАКЕДОНИЈА 

Донесување Закон за правата на пациентите (2006–2008) 
Стипендистка3 и тинк-тенк организација (Студиорум4)

Донесувањето на Законот за правата на пациентите во Македонија бил една од залож-
бите што државата ги преземала во рамките на процесот на пристапување во ЕУ. Тој бил 
дел од законодавната агенда, но не се сметал за висок приоритет на новата власт из-
брана летото 2006 година. Истражувачката, која работеше за тинк-тенк организацијата 
Студиорум во Скопје, го заврши своето истражување за Законот за правата на пациен-
тите во почетокот на 2006 година, како дел од програмата за меѓународни стипендии за 
јавни политики5 на Фондациите Отворено општество. Нејзин колега и пријател станал 
нов советник на министерот за здравство и барал сугестии што може да ги предложи 
за донесување нов закон. Таа го презентираше неодамнешното истражување, кое му 
се допаднало на советникот и тој го презентирал пред министерот. Набргу потоа, од 
неа беше побарано да биде претставник на НВО во работната група задолжена за под-
готовка на предлог-законот. Таа беше и член на парламентарната работна група кога 
предлог-законот беше поднесен до законодавниот дом. Конечно, Законот за правата на 
пациентите беше донесен во јули 2008 година. 
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МОНГОЛИЈА 

Спречување да се потпише лошо осмислен договор за 
експлоатација на руди меѓу монголската влада и меѓународен 
рударски конзорциум (2006–2007) 
Национална и меѓународна невладина коалиција 
(Форум Отворено општество – Монголија и Институтот Revenue Watch) 

Во Монголија, повеќе од една деценија се дебатирало за проблемот со приходите што 
монголската влада ги добива врз основа на склучените договори за ископување руди со 
меѓународни компании. Приказните за корупција во високите кругови, за неправедно 
испреговараните договори и за загадувањето на животната средина биле во центарот 
на оваа дискусија. Сите сектори биле вклучени во дебатата бидејќи рударскиот сектор 
имал потенцијал да направи револуција во економската иднина на државата. Дебата-
та била концентрирана околу откривањето на едно од најголемите лежишта на бакар 
во светот, рудникот „Оју Тологи“. Се проценува дека овој рудник, сам по себе, има по-
тенцијал двојно да ги зголеми приходите на власта доколку соодветно се преговара и 
се управува со него. Иницијалните преговори со рударскиот конзорциум, завршени во 
рамките на министерската работна група (сочинета од претставници на министерствата 
за финансии, за енергија и за минерални ресурси), се одвивале зад затворени врати, 
иако многумина се обиделе да бидат вклучени. По поднесувањето на нацрт-договорот 
до Парламентот, тој станал јавен документ во јули 2007 година, и Форумот Отворено 
општество веднаш почна да работи на откривање на недостатоците во договорот преку 
нарачана експертска анализа и преку јавно публикување на наодите од анализата. Ова 
беше клучната состојка што доведе до улични протести, и со таквиот чин, тие беа во 
можност да спречат брзо одобрување на договорот од страна на Парламентот.

 3.2   ПРЕГЛЕД НА РАМКАТА ЗА             
         ПЛАНИРАЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО (РПЗ) 

Рамката за планирање на застапувањето се надоврзува на еден од главните 
резултати од проектот за поврзување на истражувањата и јавните полити-
ки,6 односно, Рамката за истражување и јавни политики во развој (РАПИД).7 

Главниот фокус на РАПИД е да го опише она што се нарекува „синџир на зна-
ење и политика“ во државите во транзиција и во развој, односно, клучните 
елементи за тоа како потребните докази од истражувањето да станат дел од 
процесот на креирање јавни политики.8 Нашиот фокус беше да го претвори-
ме овој корисен резултат од истражувањето во алатка за секојдневно пла-
нирање на кампањите за застапување. Имајќи го тоа предвид, ја развивме 
Рамката за планирање на застапувањето или РПЗ.

Во претходното поглавје го дефиниравме успешното застапување како про-
цес преку кој главните целни публики, вклучувајќи ги и донесувачите на 
одлуки, треба да градат сопственост врз идеите и врз предлозите кои се 
презентираат, кои потоа го насочуваат донесувањето на одлуката. Ако ова е 
крајната цел, РПЗ ја дава основата за застапувачите да го мапираат целниот 
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процес на креирање јавни политики и преку тоа, да одговорат на клучните 
прашања за планирање на застапувањето што ќе им дадат најдобра шанса 
за постигнување на нивната конкретна цел. 

Слика 4 покажува дека РПЗ е мултидимензионална алатка за мапирање и за 
планирање која се заснова на три основни столбови или кругови и на такана-
речената стратегиска основа, односно, на она што се преклопува во центарот. 
Оваа основа на преклопување го претставува очекуваниот резултат од проце-
сот на планирање: стратегија за реална промена на јавната политика. Трите 
кругови на РПЗ што се преклопуваат даваат основа и насока за процесот на 
детално мапирање и планирање и претставуваат пакет на прашања што се од 
клучно значење за планирањето на која било кампања за застапување:

• Влез во процесот — Кој е најдобриот приод за да ги внесете ваши-
те идеи во предметната дебата за јавната политика и кои се вашите 
целни публики? 

• Носител на пораката — Кој треба да ја преземе лидерската улога 
или да биде лицето на кампањата и каков вид поддршка ви треба 
од другите? 

• Пораки и активности — Што можете да им кажете на вашите клучни 
целни публики за да ги мотивирате и да ги убедите и како можете 
најдобро да ја пренесете пораката до нив преку внимателно избра-
ни активности за застапување и комуникациски алатки?

СЛИКА 4. 
Рамка за планирање на застапувањето (РПЗ)
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Оттука, насловот на секој круг упатува на одлуките што треба да ги направите 
по завршувањето на процесот за мапирање и за планирање на соодветниот 
круг. Сите три круга детално ги разгледуваме во Поглавјата 4, 5 и 6. Сепак, 
треба да се забележи дека преклопувањето меѓу индивидуалните кругови е 
интегрален дел од архитектурата на РПЗ бидејќи еден круг влијае и дава ин-
формации за планирањето на другите кругови. На пример, кога ги планирате 
вашите пораки и активности за застапувањето, вие се потпирате на созна-
нијата од мапирањето што сте го завршиле како дел од елементот „влез во 
процесот“ за да гарантирате дека вашите пораки се врамени на таков начин 
што ќе одговорат на тековната дебата и се избрани за да ги смират или да 
бидат привлечни за оние чии позиции треба да се променат, со цел процесот 
на креирање јавни политики да се движи во вашата посакувана насока. 

Работејќи со РПЗ за да одговорите на клучните меѓусебно поврзани прашања 
во секој круг, можете да испланирате нијансиран приод кој ќе биде комбина-
ција од она што вие сакате да го постигнете и она што е можно во процесот 
на креирање јавни политики, и тоа треба да генерира најдобра можна шанса 
за влијаење врз јавната политика, односно, за лоцирање на основата во која 
се преклопуваат круговите или основниот стратегиски фокус на вашата кам-
пања. Со фокусирање на стратегиската основа, вие континуирано се обидува-
те да развиете насочени и нијансирани одговори на три прашања:

• Тековни пречки за промена — Во моментов, што е она што го блоки-
ра процесот на креирање јавни политики и не му дава да се движи 
во посакуваната насока? 

• Предноста што ја носите и можете да ја искористите — Што можете 
да донесете и да го искористите во процесот за да се движи во поса-
куваната насоката? 

• Остварлива цел на јавната политика — Имајќи ги предвид пречките 
што постојат и вашата предност, до каде сметате дека можете да го 
придвижите процесот? 

Овие три меѓусебно поврзани прашања на основниот елемент на РПЗ де-
тално ги разгледуваме во следните делови.

 
3.3 ОСНОВНИОТ СТРАТЕГИСКИ ФОКУС   
 НА КАМПАЊАТА

Највообичаената цел на јавното застапување е да се смени мислењето за не-
кое конкретно прашање и, во крајна линија, да се смени владината практика 
или програма во предметната област. Некои луѓе лобираат и за спречување 
или блокирање на одредена промена, но за да бидат работите појасни и за да 
ги претставиме главните случаи на кои сме работеле, овде ќе се фокусираме на 
застапувањето заради промена или реформа. Преку вашето застапување, вие 
се надевате дека ќе почнете, продолжите или рестартирате процес на владина 
акција која, дури и во најмалку демократските општества, налага градење на 
релативно широк консензус меѓу оние кои можат да влијаат врз процесот на 
донесување одлуки. Во крајна линија, вашиот глас во процесот на застапување 
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е само еден од многуте, но ако добро си ја завршите работата, тој може да 
биде катализатор за унапредување на промената што ја посакувате во поширо-
киот процес на креирање јавни политики. Поради тоа, ние го карактеризираме 
предизвикот на јавното застапување како обид за поместување на процесот на 
креирање јавни политики. Оваа перспектива е илустрирана на слика 5. 

Централните прашања што застапувачите треба да ги одговорат преку проце-
сот на планирање со РПЗ се поврзани со потенцијалниот резултат од нивното 
застапување или, со други зборови, дали и како тие можат да го придвижат 
процесот на креирање јавни политики. Кога се одговараат овие прашања за 
придвижувањето на процесот, постојат три главни области на кои треба да се 
фокусираме: предизвиците или пречките за придвижување на процесот во 
посакуваната насока; предноста што ја носите и користите да го поттурнете 
процесот во таа насока; и до каде очекувате процесот да се придвижи како 
резултат на тоа. За да се разгледа односот меѓу овие три елементи на вашиот 
основен стратегиски фокус, ние ја нудиме следнава равенка: 

СЛИКА 5. 
Поместување на процесот на креирање јавни политики

СЛИКА 5. 
Меѓусебниот однос на прашањата од основниот стратегиски фокус 
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Најголемата тешкотија во стратегиското планирање на застапувањето под-
разбира изнаоѓање остварлива цел преку мерење на факторите на помес-
тување на пречките на процесот на креирање јавни политики и нивно ба-
лансирање со предноста што ја носите во процесот за да се придвижи во 
посакуваната насока. Резултатот на овој комбиниран приод е прифаќањето 
цел на застапувањето која е реална и насочена и која се вклопува во кон-
кретниот контекст на јавната политика. Свесни сме дека понудената ра-
венка е доста груба, но таа се покажа како корисна ориентација за нашите 
посетители на обуки за да го согледаат односот меѓу трите основни страте-
гиски елементи од РПЗ. Способноста да се одговори на трите стратегиски 
прашања што лежат во основата на оваа рамка, и тоа, на нијансиран и јасен 
начин, ви гарантира добро разгледана и солидна стратегија. 

Внимателното разгледување на овие основни стратегиски прашања им пома-
га на истражувачите да преминат во улогата на застапувачи. Истражувачите 
посветуваат голем дел од времето во изготвувањето на деталната студија за 
прашањето на јавната политика и често се чувствуваат дека генерирале „опти-
мално“ решение на проблемот, па затоа, не можат да видат зошто тоа не може 
толку брзо да се донесе и спроведе. Сепак, ваквите решенија често се генери-
раат во навидум „лабораториско“ опкружување и со ограничено разгледување 
на пречките, на политиката и на сложените аспекти што се јавуваат во реал-
носта на креирањето јавна политика. Севкупниот стратегиски фокус претставен 
преку овие три прашања, почнувајќи од разгледувањето на предизвиците и на 
пречките во процесот на креирање јавни политики, помага во скротувањето на 
оваа честопати нереална амбиција и гарантира дека вие сте приземни во врска 
со реалниот контекст на јавната политика и со неговите ограничувања. 

3.3.1 Мапирање на тековните пречки   
 за промена 

Пред да се почне со која било иницијатива за застапување, од суштинско зна-
чење е да се разберат пречките и предизвиците за придвижување на процесот 
во посакуваната насока. Предизвиците се различни, но најчесто тие вклучуваат:

• релативно затворен процес на донесување одлуки;

• власт која не ги споделува или не ги штити истите вредности како и вие;

• прашање на јавната политика што не се наоѓа на агендата на владата;

• недостиг на знаење или разбирање за проблемот или потенцијални-
те решенија меѓу одредена публика; 

• недостиг на податоци за да се поддржи донесувањето одлука или, 
пак, целосно отсуство на истражувања во предметната област на јав-
ната политика. 

Почнувајќи од анализирање на пречките пред вас, вие веднаш ги контекс-
туализирате резултатите и предлозите од вашето истражување и со тоа, ја 
почнувате транзицијата од истражувач во застапувач. Познавањето на овие 
пречки и предизвици ќе ви помогне да бидете реални за видот на промена-
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та што може да се очекува како резултат на вашето застапување и ќе ги фо-
кусира вашите пораки и активности за надминување на таквите предизвици. 

Во следниот случај, идентификуваните значајни пречки имале голема улога 
во утврдувањето на приодот кон кампањата за застапување и во одлуката 
за тоа што може да се постигне во дадениот контекст со предизвици. Во 
рамката се дадени и прашањата за предноста и за целта на застапувањето, 
бидејќи сите три елементи се меѓусебно поврзани, и сознанијата од другите 
два се потребни за расветлување на третиот. 

Мапирањето 
на тековните 
пречки ви 
овозможува 
да го видите 
потенцијалот 
за промена 
на јавната 
политика.

КОСОВО (UNSCR 1244) 

МАПИРАЊЕ НА ПРЕЧКИТЕ/ПРЕДИЗВИЦИТЕ: 

На почетокот се чинеше дека пречките во овој случај не можат да се совладаат. Ев-
ропската иницијатива за стабилност претходно избегнуваше работа на Косово (UNSCR 
1244) бидејќи многу меѓународни организации, НВО и медиуми веќе работеа таму, пи-
шуваа и размислуваа за предизвиците, посебно по интервенцијата на НАТО од 1999 
година. Сепак, бидејќи сме организација која се фокусира на државите од Балканот, во 
одреден момент дојде време и ние да работиме на ова прашање. 

До 2003 година, Митровица стана лајтмотив за конфликтот на двете етнички групи кои 
живееја одделени на двете страни на реката Ибар и беа заштитени едни од други преку 
НАТО трупите. Исто така, таа беше единствената значајна урбана популација Срби кои 
останале на Косово (UNSCR 1244). На проблемот се гледаше како на безбедносен про-
блем, каде Србите во северот на градот бараа воспоставување посебна административна 
единица за нив. Властите во Приштина и во Белград, како и меѓународната заедница и 
медиумите, исто така, беа фокусирани на настаните во градот, со изгледите за преговори 
за „формалниот статус“ или независноста на Косово (UNSCR 1244) во заднина. Процесот 
беше закочен во рамките на ваквата високотензична дискусија за безбедноста.

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРЕДНОСТА: 

Преформулирањето на проблемот од чисто безбедносно прашање во прашање за ос-
новен опстанок за градот беше од суштинско значење за успехот на оваа иницијатива 
за застапување. Приодот на Европската иницијатива за стабилност кон истражување 
на која било ситуација е прво да се соберат најосновните социо-економски податоци; 
откако тие ги собраа податоците од Митровица, и демографските податоци и инфор-
мациите за изворите на приходи во градот покажаа дека градот нема иднина по завр-
шувањето на конфликтот и по повлекувањето на субвенциите. Преку нагласувањето на 
овој драматичен проблем за опстанокот, локалните политичари веднаш го зедоа тоа 
предвид и почнаа да зборуваат за начините на кои може да се реши овој локален про-
блем, што беше точка на пресврт во дискусијата. 

Освен истражувањето, кон оваа промена придонесоа и други елементи: 
• Европската иницијатива за стабилност имаше изградено добра репутација на обез-

бедувач на квалитетни истражувања за регионот. 
• Тие беа ангажирани од ООН како единица за проценка на Косово (UNSCR 1244), што 

им овозможи пристап до властите и до сите локални мрежи. 
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• Исто така, тие имаа силна, претходно воспоставена мрежа на експерти, креатори на 
јавното мислење, академици и политичари од обете страни на конфликтот и изгра-
дија односи со портпаролите на двете страни. 

• Тие имаа силни врски со чинители од меѓународната заедницата, од дипломатската 
заедница и со локалните и меѓународните медиуми на Косово (UNSCR 1244). 

• Целиот тим направи огромна заложба во текот на една година за посредување и за 
поттурнување на оваа одлука преку: подготовка на голем број документи за јавни 
политики, одржување одреден број конференции и континуирани средби со сите чи-
нители, како и соодветно реагирање на предизвиците што се појавуваа. 

• Фактот дека долго време процесот беше заглавен околу дискусијата за безбедноста 
навистина беше предизвик, но и можност откако Европската иницијатива за стабил-
ност ја ресетираше агендата и навести излез од застојот. 

ПОСТАВУВАЊЕ ОСТВАРЛИВА ЦЕЛ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО: 

Откако проблемот го дефинираа како локален, и решенијата што ги развија станаа ло-
кални – да се дозволи воспоставување административна единица во северот на градот 
за предоминантното српско население, но под услов враќање на слободата на движење 
меѓу двата дела на градот, целосно почитување на имотните права и заедничко плани-
рање на локалниот економски развој. Европската иницијатива за стабилност мина низ 
многу фази откако ги ставија овој проблем и соодветното решение на разгледување во 
јавноста, во медиумите и во експертските дискусии. Потоа, тие минаа низ долга и тешка 
фаза на убедување и спогодување, и на крајот, предлозите беа вградени во планот за 
независност на Косово (UNSCR 1244), односно, Планот на Ахтисари. 

3.3.2 Оценете ја вашата предност 

Втората работа што РПЗ ја бара од вас е да го разгледате прашањето за пред-
носта: ова е комбинација од она што вие можете да го донесете во предметната 
дебата заедно со можностите на кои можете да капитализирате во процесот 
за да ги надминете предизвиците и да го почнете процесот на придвижување. 
Оваа проценка бара од вас да ги разгледате сопственото истражување и него-
вите сознанија од аспект на нивната намена и да утврдите како ќе ги користите 
наодите за да ја катализирате посакуваната промена на јавната политика. Во 
исто време, вие се обидувате да идентификувате соодветни можности за влез 
во процесот на креирање јавни политики кои ќе можете да ги искористите преку 
презентирање на наодите од вашето истражување. Многу често, вашата пред-
ност како застапувач на одредена јавна политика е комбинација од следново: 

• изненадувачки или нови истражувачки докази или анализи;

• ново решение за стар проблем;

• отворена можност за јавна политика што можете да ја искористите 
за презентација на нова идеја;

• поддршка од влијателни или моќни поединци или групи.

Во следната студија на случај, предноста ја поткрепуваат многу одлуки за 
приодот кон застапувањето. 
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МОНГОЛИЈА 

МАПИРАЊЕ НА ПРЕЧКИТЕ/ПРЕДИЗВИЦИТЕ: 

Повеќе од една деценија, проблемот со потенцијалните приходи од рударските проекти 
во Монголија беше главно јавно прашање. Претходните договори или спогодби на вла-
дата со рударските компании биле направени на многу нетранспарентен начин и посто-
еле многу сомнежи за поткуп и за корупција. Во 2006 година донесен бил нов закон за 
рударство кој направил обид за отворање на овој процес и за заштита на јавниот интерес 
во ваквите зделки. Рудникот „Оју Тологи“ е лежиште на бакар и на злато, многу поголемо 
од претходните лежишта откриени во Монголија, и има потенцијал двојно да ги зголеми 
приходите на владата доколку соодветно се управува со него. Овој договор и неговиот 
потенцијален исход биле во фокусот на дискусијата меѓу сите сектори во Монголија.

И покрај новиот закон за ископување и експлоатација на руди, првата фаза од процесот 
на преговори со рударскиот конзорциум била завршена во рамките на министерската 
работна група, зад затворени врати. Форумот Отворено општество побара копија од 
нацрт-договорот и покана за учество во дискусијата, но тоа не се случи. Единствениот 
пристап што му беше даден се однесуваше на организација на обука за вакви прегово-
ри за владините службеници вклучени во преговарачкиот процес. Еден од другите голе-
ми предизвици во овој процес беше прашањето поврзано со времето: работната група 
го презентираше договорот во Парламентот еден ден пред националниот празник кој 
трае цела недела, во обид тој да мине незабележан во законодавниот дом. За среќа, 
тоа не се случи, и Форумот Отворено општество имаше три до четири недели време за 
да ја заврши анализата и да го објави мислењето за нацрт-договорот. 

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРЕДНОСТА: 

Во овој случај, предноста на Форумот Отворено општество беше комбинација од след-
ново: 

• Реакција со анализа на договорот за ископување на руди во многу мал временски 
период од четири недели: двајца познати експерти (економист и правник) покажаа 
дека најголемиот ризик го носи државата и дека многу важни прашања остануваат 
нејасни во договорот. 

• Објавувањето на експертската анализа, како мислење кое е достапно за сите „7 пра-
шања за договорот за ископување на руди во Оју Толгои“,9 ги нагласи прашањата 
што треба да бидат решени. Објавувањето на овој документ беше голем придонес. 

• Воспоставена репутација на независен фактор во Монголија и волонтирање на екс-
пертите на Форумот како советници во владата. 

• Пристап до експертизата на мрежата Фондации Отворено општество ширум светот 
и до Revenue Watch, специјализирани за ископувачките индустрии.

• Пристап до нацрт-договорот кој беше презентиран во Парламентот, благодарејќи на 
силните врски на Форумот со многу луѓе во Парламентот. 

• Дејствување како мост меѓу поширокото граѓанско општество: откако имаа состанок 
со нивната мрежа за да ги презентираат наодите од анализата, граѓанските орга-
низации се мобилизираа, и овие наоди беа важен елемент кој доведе до улични 
демонстрации и протести против договорот. 
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ПОСТАВУВАЊЕ ОСТВАРЛИВА ЦЕЛ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО: 

Од почетокот на процесот, Форумот Отворено општество беше загрижен за квалитетот 
на зделката и за ризикот за повторување на грешките од минатото за ваква огромна 
можност за развој. Откако го видоа нацрт-договорот, нивната цел на застапувањето 
беше да го спречат усвојувањето на таа верзија и потоа да отворат натамошни поши-
роки консултации за да се стигне до поправеден и подобар договор. Потпирајќи се на 
својата мрежа во Парламентот, тие успеаја да го постигнат тоа. 

3.3.3 Поставете остварлива цел     
 на застапувањето 

Откако ќе ги избалансирате пречките и предноста, која можете да ја донесе-
те и да ја искористите во процесот, следниот чекор е да размислите за сте-
пенот до кој можете да очекувате дека процесот ќе се придвижи врз основа 
на вашите застапувачки заложби. Поставувањето остварлива цел на застапу-
вањето може да се движи од почнување дискусија, до донесување одлука: 

• зголемување на јавната свест;

• започнување дискусија со засегнатите страни;

• менување на експертското мислење за едно прашање или опција;

• ставање на прашањето на владината агенда;

• презентирање предлог-закони за дискусија во парламентот;

• усвојување и спроведување на вашите препораки за јавна политика. 

Се разбира, можно е процесот на планирање според РПЗ да ве доведе до 
заклучок дека во моментот не е изводливо да се помести процесот и дека 
чекањето посоодветно време е мудра одлука. 

Важно е да се нагласи дека при планирање на кампањата за јавно застапу-
вање, вашата цел треба да биде фокусирана на промената што ја посаку-
вате во процесот на креирање јавни политики, како што можете да видите 
од примерите дадени погоре, а не на крајниот исход на јавната политика. 
На пример, можеби сакате да го подобрите пристапот до здравствени ус-
луги за конкретна малцинска група (вашиот планиран исход), но при пла-
нирањето на вашата иницијатива за застапување, треба да размислите до 
каде можете да го придвижите процесот за да стане тоа реалност; на при-
мер, убедување една политичка партија да се заложи за ова прашање во 
нејзината претстојна изборна програма. Дури и кога сте стигнале до момен-
тот кога телото за донесување одлуки е подготвено да го усвои потребното 
законодавство за испорака на вашиот резултат, при планирање на вашата 
кампања за застапување, фокусот треба да биде на донесувањето на тој 
закон. Планирањето на застапувањето секогаш треба да биде цврсто фоку-
сирано на промените на процесот, и потоа, овие промени на процесот, ако 
се постигнат, ќе го испорачаат очекуваниот резултат. 

Вашата цел за 
застапување е 

видот промена 
што ја очекувате 

во процесот, 
од почеток на 

дискусијата, 
до конечната 

одлука.
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Табелата подолу обезбедува повеќе сознанија за овие три меѓусебно повр-
зани димензии на планирањето стратегија за застапување во две од нашите 
четири студии на случаи. Во обата случаја, остварливата цел била утврдена 
по спроведувањето на процесот за балансирање на пречките со предностите. 

КАЗАХСТАН 

МАПИРАЊЕ НА ПРЕЧКИТЕ/ПРЕДИЗВИЦИТЕ: 

Владината голема идеја за едношалтерски систем била неуспешна и критикувана во 
јавноста. Министерството за правда сфатило дека спроведувањето на едношалтерски-
от систем не е толку лесно во рамките на културата на јавната администрација во Ка-
захстан и дека претпоставките што лежат во основата на најдобрите меѓународни прак-
тики во оваа област не се применливи во реалноста во Казахстан. Еден главен советник 
на министерот се сметал за единствениот експерт за едношалтерски систем, а постоеле 
малку или воопшто не постоеле истражувања за предметната област. 

Предизвикот овде се однесуваше на легитимноста на новото истражување и на самата 
истражувачка. Фактот дека таа работела во владата е добар почеток во доста затворен 
систем на владеење. Сепак, таа работела во Агенцијата за државни службеници и има-
ла мало искуство или репутација во врска со советувањето за едношалтерски систем. 
Освен тоа, оваа работа била завршена како дел од нејзините докторски студии на стран-
ски универзитет и како стипендистка за јавни политики во полето на едношалтерскиот 
систем, па така, воведувањето на истражувањето во процесот на донесување одлуки и 
неговото сериозно сфаќање беа вистински проблем. 

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРЕДНОСТА: 

Во овој случај, главната предност беше комбинација од следново: 
• Изграден долгорочен однос со раководителите на едношалтерскиот систем и со ре-

левантните владини функционери преку организирање обуки и студиски посети во 
странство преку Агенцијата за државни службеници. 

• Истражувањето и, во суштина, програмската евалуација на едношалтерскиот сис-
тем ги направи државна службеничка / истражувачка која ја разбира реалноста во 
Казахстан. Истражувањето, кое ги користи и се темели на најдобрите меѓународни 
практики, завршува со практични сугестии за подобрување и со долгорочна програма 
за обука воспоставена во соработка со професионалци од Универзитетот во Единбург 
(каде студирала истражувачката), а се испорачува од локална организација за обука. 

• Комбинацијата на улогите – односно, истражувачката во исто време е човек од вла-
дата (државна службеничка) кој има длабинско знаење за најдобрите меѓународни 
практики и за меѓународната мрежа на ресурси за едношалтерски систем – исто 
така, се покажа корисна. 

• Убедување на главниот советник за едношалтерски систем во министерството за 
правда дека истражувањето и неговите наоди се вредни за да се искористат за по-
добрување на едношалтерскиот систем во Казахстан. 

• Широкиот критицизам на едношалтерскиот систем во медиумите стави поголем 
притисок врз Министерството за правда да најде решение. 
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УТВРДУВАЊЕ НА ОСТВАРЛИВА ЦЕЛ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО: 

Познавајќи ги релативно затворените и хиерархиски практики за донесување одлуки на 
казахстанската влада, истражувачката се обидела да влијае врз експертското мислење 
и да поттурне барем дел од решенијата преку предлагање нова опција за спроведу-
вање на едношалтерскиот систем во претстојниот процес на донесување одлуки. Неј-
зиниот предлог бил комбинација на институционално решение на краткорочен план 
(нов модел за спроведување на едношалтерскиот систем) со долгорочен приод за 
градење капацитети. Фактот дека таа работела во владата ги олесни разгледувањето и 
прифаќањето на овој предлог. Таа експлицитно напомена дека тоа не би било лесно за 
некој надворешен експерт или за претставник на граѓанското општество. 

МАКЕДОНИЈА 

МАПИРАЊЕ НА ПРЕЧКИТЕ/ПРЕДИЗВИЦИТЕ: 

Изборот на нова влада во летото 2006 година отвори можност за ова ново истражување 
кое беше подготвено на почетокот на годината. Новиот министер за здравство барал 
иницијативи што ќе ги реализира во текот на својот нов мандат. Истражувањето дошло 
во вистински момент бидејќи Македонија веќе се заложила за донесување Закон за 
правата на пациентите како дел од процесот на пристапување во ЕУ. 

Предизвикот за ова застапување прво доаѓа од изнаоѓањето начин како истражувањето 
да дојде во рацете на министерот и како тој да се убеди дека тоа е приоритетна област. 
Второ, преформулирањето на испораката на здравствени услуги за да ги штитат права-
та на пациентите беше нешто што веднаш беше пречекано со скептицизам од страна 
на моќната заедница на здравствените работници. Тие се плашеа дека тоа ќе ја смени 
правната позиција на докторите во однос на осигурителните побарувања. 

ПРОЦЕНКА НА ПРЕДНОСТА: 

Во овој случај главната предност беше комбинација од следново: 

• Именување близок пријател и поранешен колега за советник на министерот за здрав-
ство. Од самото именување на советникот, тој барал иницијативи, кои ќе ги презентира 
пред министерот, и веднаш му се допаднала идејата за Закон за правата на пациентите. 

• Истражувањето, кое ја завршило домашната работа на министерството во оваа об-
ласт, вклучувајќи ја и анализата на најдобрите меѓународни практики, на регионал-
ните практики во областа, и анкетата на јавното мислење во Македонија која пока-
жала поддршка за идејата. 

• Именувањето на истражувачката како претставник на НВО во работната група за 
подготовка на предлог-законот во министерството и во парламентарните работни 
групи за следење на парламентарните постапки за донесување на Законот. 

• Претходно изградена репутација на соработка со министерството за здравство во 
различни области поврзани со здравствениот систем. 

• Реноме на една тинк-тенк/невладина организација во Македонија која е членка на 
мрежата што ја воспостави Европската повелба за правата на пациентите.
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ПОСТАВУВАЊЕ ОСТВАРЛИВА ЦЕЛ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО: 

Откако вратата на министерот била отворена, и тој се заложил за идејата, неколку ре-
ални пречки го отежнале донесувањето на Законот, кој по многу напори, сепак, бил 
донесен во јули 2008 година. 

Следниве прашање се дизајнирани за да ви помогнат да го разгледате вашиот проект од оваа 
стратегиска перспектива: 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Разгледајте ги клучните стратегиски прашања за вашиот план за 
застапување: 

МАПИРАЊЕ НА МОМЕНТАЛНИТЕ ПРЕЧКИ/ПРЕДИзВИЦИ

 5 Што го спречува процесот да се движи во посакуваната насока?

 5 Кои пречки или предизвици ги попречуваат прифаќањето и спроведувањето на вашите 
предлози? На пример, во однос на: процесот на донесување одлуки, политиката, 
интересите, знаењето или капацитетите.

ПРОЦЕНЕТЕ ЈА ВАШАТА ПРЕДНОСТ

 5 Какви средства поседувате што можат да го катализираат движењето на процесот во 
посакуваната насока?

 5 Каква комбинација на нови сознанија, докази, поддржувачи и можности може да 
искористите за придвижување на процесот?

 5 Дали оваа комбинација е доволна за да се надминат пречките и предизвиците што сте ги 
идентификувале и дали таа е доволна да ја постигнете вашата цел(и)?

ПОСТАВУВАЊЕ ОСТВАРЛИВА ЦЕЛ НА зАСТАПУВАЊЕТО

 5 Каква промена може реално да очекувате во процесот на донесување одлуки?

 5 Имајќи ги предвид предноста што ја имате и мапираните пречки, до каде реално може да 
се очекува процесот да се придвижи?

 5 Запомнете дека не треба премногу да заглавите на овие прашања на почетокот бидејќи 
деталното мапирање и планирање што следуваат ќе ви дадат поголем увид за тоа како да 
ги нијансирате или формулирате одговорите на ова ниво.
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4

РАМКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА 
ЗАСТАПУВАЊЕТО (РПЗ) —

ВЛЕЗ ВО ПРОЦЕСОТ

Кога ја играте улогата на јавен застапувач, најважниот основен елемент на 
вашите обиди да извршите влијание е да ги ангажирате клучните чинители 
во процесот на донесување одлуки. Знаењето кој, кога, каде и како треба да 
биде ангажиран може да направи голема разлика во успехот или неуспехот 
на застапувањето.1 Надоврзувајќи се на првичното разгледување на пра-
шањата за основниот стратегиски фокус од поглавје 3, изнаоѓањето начин 
за влез во процесот е следната главна точка во напуштањето на практиките 
на еднонасочните истражувања или на приодот на понуда и побарувачка, 
како и разгледувањето на реалните и мошне хаотични предизвици за по-
стигнување вистинско влијание врз јавните политики. 

Горниот и најважен круг од РПЗ се нарекува „влез во процесот“. Преку овој 
круг, застапувачите ги мапираат и ги разгледуваат целниот процес на доне-
сување одлуки, луѓето и размислувањата за застапувањето што тие го пла-
нираат. Ова е главната почетна точка во деталниот дел од мапирањето и од 
планирањето бидејќи повеќето други одлуки од планирањето на застапу-
вањето ќе се водат од природата на можностите и на предизвиците што ги 
мапирате во овој круг. Во суштина, тој ја поставува сцената и ви ја посочува 
вистинската насока, односно, ве води низ процесот на планирање и покажу-
ва како да го внесете она што сте го научиле од истражувањето за целниот 
процес на донесување одлуки. Еден учесник на нашите обуки многу убаво 
го резимираше овој предизвик: „Треба да ги разбереме и играчите и играта“. 

Во ова поглавје даваме преглед на кругот „влез во процесот“ и потоа ги раз-
виваме шесте клучни области од мапирањето и од планирањето кои заедно 
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ја даваат основата за деталната слика на средината на целната јавна поли-
тика. Во секоја од овие клучни области ги илустрираме клучните прашања 
и лекциите за застапувањето преку четирите студии на случаи (дадени во 
поглавје 3.1) и секој дел го завршуваме со пакет основни прашања што ќе 
ви помогнат да го испланирате вашето застапување. 

4.1 ВЛЕЗ ВО ПРОЦЕСОТ 

На слика 7 го поделивме првиот детален процес на мапирањето и на плани-
рањето во шест елементи кои се однесуваат на следниве прашања: 

• Кое е нивото на интерес за истражуваното прашање на јавната поли-
тика во целниот процес на јавни политики? 

• Кои се клучните луѓе што донесуваат одлуки и кои се креаторите на 
јавното мислење врз кои треба да влијаете? 

• Како навистина функционира процесот на донесување одлуки? 

• Кој/а е најдобриот тајминг или најдобрата можност за да го почнете 
или да го продолжите вашето застапување? 

• Како засегнатите страни ги разбираат даденото прашање на јавната 
политика и потенцијалните решенија? 

• Кои се моменталните позиции на клучните чинители за предлог-про-
мената на јавната политика? 

СЛИКА 7. 
Влез во процес (РПЗ) 
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Во суштина, многу категории, кои се посебно претставени во РПЗ, се прекло-
пуваат, на пример, побарувачката и отворените прозорци/тајмингот, но ние 
сметаме дека предизвикот на застапувањето треба да се разгледа од сите 
перспективи бидејќи тие бараат од вас да размислите за малку поразлич-
ните елементи и на стратегиското планирање му ги даваат потребната дла-
бочина и нијанса. Овој процес треба да ви овозможи темелни сознанија за 
можностите и за предизвиците кои се пред вас, што, пак, ги опфаќа сите 
аспекти од вашиот план за застапување. 

4.2 ИЗМЕРЕТЕ ГО НИВОТО НА ПОБАРУВАЧКА 

Во текот на нивниот мандат, владите одбираат да донесуваат одлуки и да 
преземат акција за одредени прашања (а ги игнорираат другите), односно, 
тие ги ставаат прашањата на својата агенда, што, пак, претставува отворање 
на „прозорец за јавната политика“ во овие области.2 Откако едно прашање 
ќе биде ставено на агендата, владите отвораат дебата и повикуваат на 
давање инпути преку: учество на јавноста, нарачување и објавување ис-
тражувања, формирање различни работни групи и промоција на нивните 
позиции преку медиумите и во Парламентот. Веројатно е дека во јавноста 
ќе се развие одредена дебата, но дебата се одвива и преку неформални-
те постапки и/или на потивок начин, зад сцената, и тоа, меѓу експертите 
и заинтересираните страни. Ако сте заинтересирани и подготвени да ги 
застапувате прашањата ставени на агендата во даден период, тогаш сосема 
природно ќе бидете многу заинтересирани за позициите презентирани од 
сите засегнати страни. Ова е наједноставната и најочигледната идеја за тер-
минот „побарувачка“. Во ваква ситуација, од вас не се очекува да создадете 
движечка сила околу некое прашање бидејќи таа веќе постои. 

Се разбира, едно прашање не мора задолжително да биде на агендата на 
владата за да биде предмет на дебата. Групи експерти, јавни функционери 
и заинтересирани страни континуирано дискутираат за јавните прашања за 
кои се професионално заинтересирани, додека други чинители, како што 
се: активистите, „watchdog“ организациите, меѓународните организации, 
политичките партии, здруженијата и синдикатите, почнуваат или продол-
жуваат дебати за многу прашања кои не се ставени на агендата на владата 
во тој момент. Сепак, од перспектива на застапувањето, крајната причина 
зошто тие иницираат или се впуштаат во вакви дебати е да ја натераат вла-
дата да реагира и да дејствува во врска со нивните грижи. 

Фактот дека една влада избира да дејствува во одредени области на јавни 
политики едноставно значи дека постои поголема веројатност дека многу-
мина се заинтересирани да читаат, да слушаат, да реагираат и да се вклучат 
во вашите застапувачки заложби. Голем дел од литературата упатува на тоа 
дека доколку постои одредено ниво на побарувачка за дадена јавна по-
литика, поголема е веројатноста за успешно влијаење врз неа.3 Освен тоа, 
треба да се спомене дека „влијаењето врз јавната политика не е спонтан 
нуспроизвод на добро и квалитетно истражување“4 и дека во отсуство на 
одредена побарувачка, понудата нема лесно да доведе до промена на јав-
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ната политика. Иако овие сознанија не треба да ве одвратат од отворање 
прашања кои не се дебатираат, тие треба да ве натераат да сфатите дека ва-
шата прва остварлива цел е да создадете одреден вид дискусија која ќе на-
прави притисок за да биде ставено прашањето на агендата. Исто така, треба 
да сфатите дека во овој случај се потребни време и значителни ресурси и 
заложби за да се случи промената на јавната политика што ја предлагате. 

Во сите четири студии на случаи што ги разгледуваме во овој Водич, во да-
ден момент имало одредено ниво на побарувачка кога и почнале кампањи-
те за јавно застапување. Следните три примери ги илустрираат различните 
димензии на побарувачката: 

КОСОВО (UNSCR 1244) 

На почетокот од истражувањето и застапувањето на Европската иницијатива за стабил-
ност, градот Митровица бил слика и прилика за проблемите на Косово (UNSCR 1244), 
каде што двете етнички групи биле одделени една од друга со реката Ибар. Предизви-
кот на Митровица надолго и нашироко се дискутирал во националните, регионалните 
и меѓународните кругови, а засегнатите страни биле заглавени во процесот како да го 
решат она што тие го сметале за проблем на полициското работење/безбедноста. 

МАКЕДОНИЈА 

Донесувањето на Законот за правата на пациентите во Македонија бил една од заложби-
те што државата ги преземала во рамките на процесот на пристапување во ЕУ. Тој бил дел 
од законодавната агенда, но не се сметал за висок приоритет на новата власт избрана 
летото 2006 година. Фактот дека Студиорум бил во можност да покаже дека голем дел од 
тешката работа е веќе завршен со нивното истражување од 2006 година, во комбинација 
со пристапот до новиот советник на министерот за здравство, значел дека прашањето 
лесно се наметнало на владината агенда. Во суштина, процесот на пристапување во ЕУ 
создал многу можности за ваквите истражувања да извршат влијание бидејќи ЕУ/ЕК чес-
то ги прикажува своите прашања од аспект на јавни политики, а за возврат, сакаат да 
видат одговори што се базирани на докази.5

МОНГОЛИЈА 

Во Монголија, повеќе од една деценија, голем проблем биле приходите што монголската 
влада ги добива врз основа на договорите за ископување руди склучени со меѓународ-
ните компании. Приказните за корупција во високите кругови, за неправедно испрегова-
раните договори и за загадувањето на животната средина биле во центарот на дебатата. 
Сите сектори биле вклучени во оваа дебата бидејќи рударскиот сектор имал потенцијал 
да направи револуција во економската иднина на државата. Преку овие широки диску-
сии, во 2006 година бил донесен нов Закон за ископување и експлоатација на руди кој го 
регулирал процесот на склучување договори. 

Откривањето на едно од најголемите лежишта на бакар во светот, рудникот „Оју То-
логи“, било во фокусот на оваа дебата токму поради неговите огромни резерви. Но, и 
покрај притисокот, првичните преговори се воделе зад затворени врати во рамките на 
министерската работна група, иако многумина се обиделе да бидат вклучени. Откако 
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нацрт-договорот бил поднесен до Парламентот во јули 2007 година, Форумот Отворено 
општество успеал да добие копија од договорот и јавно да го објави, а набрзо објавил и 
експертска анализа на нацрт-договорот и се обидел да го стопира потпишувањето на она 
што експертите го оцениле како лошо испреговаран договор.

Во следните делови ја развиваме потребата за разбирање на видот на проме-
ната која се дискутира, како и непредвидливата природа на побарувачката. 

4.2.1 Видови побарувачка: од рутинска,
 преку растечка, до радикална

Застапувачите мора да бидат свесни за видовите промени што се дискути-
раат или се потребни во некоја од постојните дискусии за дадено прашање, 
односно, тие треба да бидат свесни за рутинската, за растечката и за фун-
даменталната промена.6 Просто кажано, овие видови промени можат да се 
дефинираат на следниов начин: 

• Рутинска промена: обично се однесува на промената на секојднев-
ни административни постапки, и обично, владите не бараат инпути, 
анализи или истражувања за да ја изведат ваквата промена бидејќи 
таа повеќе се однесува на практиката на обиди и грешки на службе-
ниците за да се види што функционира во дадена ситуација. 

• Растечка промена: се однесува на промената во севкупниот приод 
кон спроведувањето на тековна јавна политика или, да искористиме 
жаргонски израз, на промената во дизајнот на јавната политика. При-
мер за тоа може да биде склучувањето договор за социјални услуги 
со локална невладина организација, наместо тоа да продолжи да го 
прави локална владина агенција. Ова може да наложи поекспертски 
инпути, посебно онаму каде капацитетите на локалните службеници 
се мали, што често се случува во државите во транзиција. 

• Фундаментална промена: се однесува на радикална промена во 
стратегиската насока на една јавна политика, на пример, менување 
на приодот кон малцинствата од мултикултурен, на асимилаторски 
за многу групи од населението. Не изненадува фактот дека ова е по-
волен момент за постигнување влијание со докази од истражувањата 
бидејќи владите, кои донесуваат радикални промени, ги ризикуваат 
своите политички мандати и претендираат да соберат колку што е 
можно повеќе инпути за таквата промена.7 Многу коментатори од 
државите во транзиција велат дека почесто се случува радикалните 
реформатори да се оние кои даваат реална можност за истражу-
вањето и експертизата да влијаат врз донесувањето одлуки.8

Без оглед дали навистина се согласувате со администрацијата за нивото 
на промената што се дискутира и се предлага, од суштинско значење е да 
бидете свесни за дискусијата и да ги оформите соодветно вашите аргумен-
ти. Креаторите на јавни политики често забележуваат дека истражувачите 
се премногу мотивирани да извршат притисок за фундаментална промена 
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кога таа не е на агендата.9 Доколку фундаменталната промена не е дел од 
владината агенда, но вие сметате дека таа е потребна, треба да развиете 
вистински убедувачки случај за вашите препораки. Исто така, можеби ќе 
сфатите дека со текот на времето, малите растечки промени нема да го ре-
шат главниот проблем и полека ќе се развие дискусија за темелна промена, 
па затоа, вреди да останете на курсот и да продолжите со притисоците за 
ваква суштинска промена. 

Две од нашите студии на случаи даваат примери како решавањето на поба-
рувачката може да биде чекор напред кон извршувањето влијание. 

КАЗАХСТАН 

Во Казахстан, едношалтерскиот систем бил воведен со претседателски декрет како решение 
за корупцијата и за слабиот квалитет на јавните услуги. Јавноста и медиумите силно ја крити-
кувале ефикасноста на едношалтерскиот систем, поради што се јавила потребата за проценка 
на проблемите поврзани со спроведувањето на моделот, заедно со предлог кој би ги решил 
локалните слабости и во исто време, би ги подобрил услугите преку едношалтерскиот систем 
– односно, во овој случај имало потреба за растечка промена. Токму на ова ниво, истражу-
вачката ги презентирала своите препораки кои се надоврзуваат на побарувачката на владата. 

МАКЕДОНИЈА 

Прашањето за донесување Закон за правата на пациентите во Македонија било индиректно 
поврзано со критериумите што Македонија треба да ги исполни како држава-кандидатка за 
членство во ЕУ. Оттука, владата се заложила за вакви фундаментални права, и тоа, преку про-
мена на здравствениот систем, што претставува еден вид радикална промена бидејќи овие 
прашања биле предмет на законодавството во минатото, но не од перспектива на заштита на 
правата на пациентите. Бидејќи тоа било дел од заложбите за пристапување во ЕУ, властите 
имале мал простор за маневрирање, и Студиорум го спровел истражувањето и ги презен-
тирал предлозите на тоа ниво, со што директно ги опфатил елементите за изготвување на 
Законот за правата на пациентите кој ќе одговара на контекстот во Македонија. 

4.2.2 Предизвици и можности за 
 побарувачката на истражувања во 
 државите во транзиција 

Конкретните карактеристики на транзициските контексти влијаат врз по-
нудата и врз побарувачката на истражувањата, и тоа, на различен начин. 
Посебно важен е фактот дека владите бараат инпут само доколку постојат 
институционална стабилност и релативно отворен процес на донесување 
одлуки.10 Еден од главните предизвици за институционалната стабилност 
во државите во транзиција е преголемата политизација на извршната власт, 
која обично резултира во отпуштање службеници во едно министерство, од 
највисоко, до најниско ниво, веднаш по промената на власта.11 Од таа при-
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чина, коментаторите и практичарите советуваат дека долгорочно, подобро 
е да се градат односи со вториот и со третиот ешалон службеници во вакви-
те јавни агенции бидејќи тие ќе ги преживеат партиските отпуштања и ја 
имаат институционалната меморија која секогаш силно влијае врз одлуките 
и врз нивното спроведување.12

Исто така, литературата открива дека самиот процес на транзиција и/или 
силните економски притисоци создаваат услови за поголемо прифаќање 
на истражувањата.13 Ова може да биде вистина и во случаи кога владата 
има волја и/или е под притисок (на пример, од меѓународната заедница) 
да направи вистински радикални промени. За жал, многу лидери се повеќе 
посветени на покровителството отколку на промена на јавните политики и 
пристапуваат кон меѓународните конвенции за да ги задоволат донатори-
те, но покажуваат мала желба да го остварат она на што се обврзале преку 
потпишување на овие документи.
 
Отворените процеси на донесување одлуки се камен-темелник за поголе-
мо уважување на истражувањата, а децентрализацијата обезбедува повеќе 
можности за влијание врз јавните политики преку истражувањата – пора-
ди надлежностите и соодветните буџети се префрлуваат од централно, на 
локално ниво.14 Всушност, кога ги советуваме учесниците на нашите обу-
ки, кои доаѓаат од државите во транзиција, одиме чекор натаму и велиме 
„мора да ги видите пукнатините во процесот“. Сепак, процесите на донесу-
вање одлуки, кои подразбираат учество на јавноста и/или докази од истра-
жувања, во голема мера се дискреционо право на поединци во власта, без 
оглед дали се работи за локалната или за централната власт.15 Во идеални 
услови, кога лице или претставник на попрогресивно политичко движење 
ќе стане министер или раководител на некоја агенција, градоначалник на 
регион или на општина, одлуките се донесуваат на отворен начин и со екс-
пертски информации во текот на неговиот/нејзиниот мандат. Ова е еден 
вид „пукнатина“ што ја бараме. За жал, кога ова лице или партија ќе се сим-
не од власт и на негово место ќе дојде друго лице, многу често процесот на 
донесување одлуки се враќа во првобитната состојба на политички мотиви-
ран и затворен процес. 
 
Обично, поинклузивни процеси на донесување одлуки се забележуваат 
околу прашањата за кои постои жестока дебата и за кои властите се под 
притисок од меѓународната заедница, од медиумите или од јавноста.16 И 
ова е еден вид пукнатина за оние кои се заинтересирани нивниот глас да 
биде чуен во дебатата. По две децении транзиција, фактот дека инклузив-
ните процеси на креирање јавни политики и натаму остануваат дискрецио-
но право, наместо да бидат институционализирани како стандарди, упатува 
на заклучокот дека градењето капацитети во оваа област за сите чините-
ли (вклучувајќи ги и оние кои донесуваат одлуки) треба да биде високо на 
агендата.17

Дури и во поавторитарните општества, иако неочекувано, се појавуваат 
можности за влијание врз јавните политики со помош на истражувањата.18 

Нашата студија на случај од Казахстан19 јасно покажува дека модерните тех-

„Пукнатини“ 
може да се 
најдат дури 
и во помалку 
отворените 
процеси на 
донесување 
одлуки.

Работете 
со владини 
службеници 
од вториот 
и од третиот 
ешалон бидејќи 
тие обично ја 
преживуваат 
политичката 
промена.
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нологии, како што е едношалтерскиот систем, се користат за решавање на 
основните предизвици на владата во една таква држава. Се разбира, ова на-
лага инпут од експертите кои имаат капацитет да спроведат истражување и 
кои ги разбираат предизвиците во локален контекст. Освен тоа, со масовниот 
развој на индустриите за ископување руди и поврзаното зголемување на да-
ночните приходи во Казахстан и во Монголија, општата јавност и приватната 
индустрија очекуваат поголем професионализам и поквалитетни услуги од 
нивните влади, и со тоа, создаваат повеќе можности и поголема побарувач-
ка за експертиза во донесувањето одлуки. Ваквиот развоен момент, за жал, 
не значи задолжително поголема заложба за демократија, но може да биде 
катализатор во таа насока. Се разбира, експертизата во случајот на Казахстан 
доаѓа од самите владини структури, и тоа јасно покажува дека неотворенос-
та на системот сериозно ги ограничува можностите за влијание врз ваквите 
одлуки. Оваа ситуација е мошне вообичаена во многу држави во транзиција 
каде моќта и ресурсите се во рацете на министерствата и навистина е тешко 
луѓе однадвор да влијаат врз одлуките, посебно од невладините организа-
ции кои можат да бидат перципирани дури и како непријатели на владата. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Разгледајте го вашиот план за застапување од 
 аспект на побарувачката:

 5 Дали вашето прашање се наоѓа на владината агенда?

 5 Дали владата, меѓународните институции или други засегнати страни јасно искажале 
потреба за вашето истражување или за вашите идеи?

 5 Според главните чинители, каков вид промена е потребен? Дали промената се однесува на 
нешто мало и процедурално или на промена на стратегија?

 5 Ако побарувачката е мала или не постои, дали можете да идентификувате „пукнатина“ во 
процесот на креирање јавни политики на која можете да работите?

 5 Дали вашето застапување е реално засновано на тековното ниво

4.3 МАПИРАЊЕ ЧИНИТЕЛИ, МРЕЖИ И 
       ЦЕНТРИ НА МОЌ

Друга димензија на процесот на мапирање е разбирањето на оние кои се вк-
лучени, на мрежите во кои тие членуваат и каде лежи моќта во рамки на тие 
мрежи.20 Еден коментатор рече: „Разбирањето кој ги донесува одлуките и кој 
влијае врз донесувачите на одлуки е од огромно значење.“21 Луѓето, кои има-
ат вакво влијание, може да бидат советници на бирократите, новинари, ака-
демици или лидери на невладини организации, на синдикати или на здруже-
нија, па дури и членови на семејството. Разбирањето на овие интер акции и 
на динамиката на моќта ќе ви овозможи уште подлабоко разбирање на она 
што ние претходно го наведовме како практика на донесување одлуки.
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Во оваа фаза, вие главно се обидувате да го мапирате и да разберете како 
навистина функционира процесот на донесување одлуки преку воведување 
уште едно ниво на размислување, односно, преку разгледување на чините-
лите во соодветната област. Ова ќе ви помогне да донесете информирана 
одлука за да го најдете влезот во процесот – кого треба да го таргетирате со 
вашата порака и, потенцијално, каква поддршка ви треба, и од кого. Во нај-
мала рака, во овој дел од планирањето ги мапираме најформалните одно-
си. Нивниот редослед во ниеден случај не го одразува нивото на влијание; 
напротив, тоа најчесто се случува во обратен редослед.22

Слика 8 ги прикажува групирањето на чинителите и нивните односи со ли-
цата кои донесуваат одлуки, како и развиените врски. 

4.3.1 Донесувачи на одлуки, советници 
 и институции во владата 

Во репрезентативните демократии луѓето ги избираат лидерите, кои ќе ги 
претставуваат при донесувањето одлуки, и се надеваат дека тие ќе одлу-
чуваат раководејќи се од јавниот интерес. Ваквите лидери имаат улога во 
законодавната власт како пратеници или советници и доколку се почиту-
вани личности во нивните политички партии, можат да бидат и членови на 
кабинетот и да бидат министри или заменици-министри на централно ниво 

СЛИКА 8. 
Чинители, мрежи и центри на моќ 

Идентификувајте 
ги главните 
чинители и моќта 
за донесување 
одлуки и нивните 
мрежи.
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или градоначалници на локално ниво. Натаму, во секоја политичка партија, 
влијателните креатори на јавното мислење во одредена област (како што 
е надворешната политика или заштитата на животната средина) често се 
именуваат за претседавачи на комисии или во работни групи во предмет-
ната област. Првата задача на ова мапирање е да се идентификуваат оние 
кои имаат улога во донесувањето одлуки во сите фази од процесот на до-
несување одлуки.
 
Дури тогаш вреди да се идентификуваат лицата на кои им е доверена оваа 
улога, истражувајќи повеќе за: нивното минато, интересите, професионал-
ната кариера и образованието, како и за нивниот пат до доаѓањето на власт. 
Како што беше претходно споменато, позицијата на еден ваков човек може 
да направи голема разлика меѓу процес на донесување одлуки, кој е отво-
рен и заинтересиран за докази од истражувања, и процес којшто не е отво-
рен.23 Исто така, откривањето информации дали еден министер има силен 
интерес и експертиза за улогата што му е доверена може да биде показател 
за тоа дали тој или таа ќе го води процесот на донесување одлуки или ќе 
биде воден/а од страна на советниците и советодавните тела, како што се 
работните групи или истражувачките институти.
 
На пример, еден наш соработник од Словачка е истражувач во тинк-тенк 
организација со силни либерални ставови. Директорот на организација-
та стана министер во неодамна избраната влада. Познавањето на не-
говата претходна работа во тинк-тенк организации ни кажува многу за 
неговите интереси и за тоа каков може да биде неговиот приод кон до-
несувањето одлуки и кон мрежите во кои тој учествувал во минатото.  

Еднакво важно е и познавањето на кругот на советниците: ако еден доне-
сувач на одлуки има ограничено искуство во дадена јавна политика, тој/
таа често ќе го почитува зборот на советникот или советодавното тело во 
донесувањето одлуки. Високите државни службеници или бирократите, 
исто така, можат да бидат влијателни во насочувањето на одлуките бидејќи 
тие знаат дали нешто функционира во однос на управувањето и дали ад-
министрацијата и капацитетот на јавната институција се доволни. Често се 
вели дека донесувачите на одлуки ја утврдуваат агендата, но советниците и 
бирократите се оние кои ги елаборираат алтернативите за дадено прашање 
од агендата.24

Следниве студии на случаи даваат пример како темелното познавање на циклу-
сот на донесување одлуки е од клучно значење за успехот на застапувањето. 

Откријте ги 
минатото и 

интересите на 
донесувачите 

на одлуки и 
нивниот круг на 

советници.

КАЗАХСТАН 

Во овој случај, истражувачката знаела дека еден советник на министерот е креатор на јав-
ното мислење за едношалтерски систем и во нејзините заложби за застапување, му нашла 
место во своето истражување. 
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КОСОВО (UNSCR 1244) 

Во случајот на Митровица, Европската иницијатива за стабилност брзо ги идентифику-
вала и веднаш ги мобилизирала главните гласноговорници на обете страни од спорот: 
на српската страна тоа бил член на Парламентот, а на албанската страна тоа бил првиот 
постконфликтен градоначалник на Митровица и премиер на Косово (UNSCR 1244) за вре-
ме на кампањата. Без вклучување на овие две лица, нивното застапување немаше да 
даде плод. 

МАКЕДОНИЈА 

Исто како и во случајот со Казахстан, идентификувањето на советникот на министерот за 
здравство и речиси ненадејниот однос во академските кругови со идниот заменик-ми-
нистер биле од клучно значење за успехот на ова застапување. 

4.3.2 Донесувачи на одлуки, НВО, 
 здруженија и интересни групи 

Од суштинско значење е застапувачот да разбере „каде лежи моќта и кои се 
односите меѓу владините и невладините чинители“.25 Иако нивото на вклу-
ченост на НВО во донесувањето одлуки во регионот е пониско од она што 
може да се смета за цел на моделот на силно владеење, како што минува 
времето, постои сè поголемо признавање на вредноста на вклучувањето на 
НВО во ваквите процеси на донесување одлуки. Советите на НВО за влада-
та се движат од формални комисии составени од тинк-тенк организации и 
академици, преку учество и консултации преку работни групи и формални 
дебати, па сè до поголема ад хок интеракција која најчесто се одвива преку 
лобирање, конференции и публикации.
 
Односите меѓу НВО и владата се разнишуваат поради сè поголемата очи-
гледност на синдромот на „лизгачки врати“,26 ситуација во која лица од НВО 
прифаќаат владини улоги за време на една власт и потоа се враќаат на свои-
те позиции во НВО кога нивната власт не е реизбрана на следните избори. 
Словачкиот директор на тинк-тенк организацијата е одличен пример за тоа. 
Постојат и случаи на многу поголема вклученост на поранешни невладини 
активисти во владата (на пр., во последната деценија, такви случаи има во 
Грузија и во Бугарија). 

Две од нашите студии на случаи даваат пример за долгорочни и развојни 
партнерства меѓу НВО и владини агенции и за важноста на овие врски во 
застапувањето. 
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МАКЕДОНИЈА 

Пред да го почне проектот, Студиорум прво соработувал со македонското Министерство 
за здравство во областа на безбедното користење контаминирано земјиште. Потоа, биле 
поканети како претставници на невладиниот сектор во работната група за Законот за 
правата на пациентите и дале голем придонес во сите фази од подготовката, до доне-
сувањето на Законот од страна на извршната и законодавната власт. Министерството ја 
продолжило соработката со Студиорум во кампањата за подигнување на јавната свест 
што се спроведувала по донесувањето на Законот. На предлог на Студиорум, министер-
ството формирало работни групи задолжени да ги разгледаат можните модели за јавно-
приватно партнерство во здравствениот сектор, вклучувајќи и услуги поврзани со дијали-
за, со очна хирургија и здравствени технологии. 

МОНГОЛИЈА 

Форумот Отворено општество го одржува својот статус на независен чинител во Монго-
лија, а тоа подразбира создавање пријатели од различни политички партии. Во раните 
фази од преговорите за овој договор, тие немале никаков или имале мал пристап до 
Министерството за финансии. Откако договорот бил поднесен до Парламентот, кој во 
тоа време бил составен од широк спектар пратеници од различни политички партии, тие 
биле во можност да добијат пристап до нацрт-договорот и да лобираат кај пратениците 
за да ја почекаат нивната анализа пред да донесат конечна одлука. Овие врски или мре-
жи се покажаа многу корисни во нивното застапување 

Оттука, многу важен чекор во процесот е разгледувањето на врските меѓу 
донесувачите на одлуки или владините тела и невладиниот сектор. Многу 
НВО, тинк-тенк и други организации се натпреваруваат меѓу себе за да се 
признае нивниот глас или за да бидат организацијата до која сите се об-
раќаат за одредени прашања или да бидат претставници на одредени гру-
пи. Во ваква мрежа може да има повеќе од една организација или тие може 
да бидат организирани како формална коалиција или како чадор-органи-
зација. Како и да е, пристапот до оние кои донесуваат одлуки и уживањето 
репутација во општеството се примарна цел на многу НВО, па оттука, раз-
бирањето на овие врски и мрежи во донесувањето одлуки е многу важно. 

Здруженијата, кои претставуваат големи и моќни групи на граѓани, исто 
така, можат да бидат влијателни во овие процеси на донесување одлуки. 
На пример, во Босна и Херцеговина, здруженијата, кои ги застапуваат инте-
ресите на воените ветерани, се многу моќни, и затоа, владите се соочуваат 
со тешкотии ако се осмелат да ги оспорат бенефициите што овие здруже-
нија ги уживаат. Се разбира, и бизнис здруженијата и приватниот сектор 
можат да имаат голема важност во одредени прашања бидејќи економски-
от ефект од промената на јавните политики секогаш е во фокусот на разми-
слувањата, и честопати, бизнис интересите се многу блиски до одредени 
политички партии или движења. 

Оценете ги 
врските меѓу 

донесувачите на 
одлуки и НВО.
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4.3.3 Донесувачи на одлуки и медиуми 

Во државите каде медиумите имаат одредено ниво на независност, многу 
медиумски куќи можат да бидат независен чинител и да влијаат врз до-
несувањето на одлуките. Како што кажавме претходно, често се случува 
процесот на донесување одлуки да биде отворен за влијанија преку јавен 
притисок кој доаѓа од најразлични медиуми: традиционалните медиуми, 
како што се весниците, ТВ и радиостаниците, а во поново време и од со-
цијалните мрежи, како што се Facebook, Twitter или блоговите. Сепак, во 
многу држави од регионот, голем број медиумски куќи и натаму дејствуваат 
како јавен глас на нивните политички и/или корпоративни сопственици и 
се фокусирани на објавување на веќе донесените владини позиции, намес-
то да дејствуваат како коректив на ваквите позиции. Социјалните медиуми 
можат да бидат многу важни во околности кога постои обид за контрола на 
поширокиот јавен дискурс или силна репресија врз повиците за промена. 

Затоа, разбирањето на нивото на независност и на улогата на различни 
медиуми е многу важно за да се види каде лежи моќта бидејќи угледот и 
политичката иднина на политичарите често зависат од дискусиите кои се 
иницираат во јавноста преку медиумите. Медиумите или, поконкретно, ко-
ментаторите на дневнополитичките настани во медиумите ќе имаат посе-
бен интерес за одредени прашања или политички ставови и можат да бидат 
влијателни во донесувањето на одлуките затоа што имаат голема предност. 
Познавањето на овие потенцијални чинители е од суштинско значење за раз-
бирање на потенцијалната динамика на една одлука. Случајот од Митровица 
дава пример за потенцијалното влијание на медиумите кај застапувањето и 
за тоа како изнаоѓањето на вистинскиот пат до јавноста е од голема помош. 

Земете ги 
предвид 
улогите и на 
традиционалните 
и на социјалните 
медиуми.

Не го 
потценувајте и не 
го намалувајте 
значењето на 
неформалните 
или личните 
врски.

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Во текот на целиот процес, Европската иницијатива за стабилност неуморно работела 
со широк спектар медиуми на албански и на српски јазик, а одржувала и интеракција со 
меѓународните медиуми кои го покриваат развојот на настаните во Митровица. На при-
мер, откако Европската иницијатива за стабилност го убедила косовското политичко ли-
дерство да прифати административна поделба на градот, од суштинско значење било 
медиумите на албански јазик да разберат зошто е донесена оваа одлука и да не ја 
претстават како попуштање под меѓународен притисок. 

4.3.4 Неформални мрежи 

Неформалните врски или односи не може и не смее да бидат занемарени.27 
Еден наш коментатор забележа: „Односите се од клучно значење. Без оглед 
дали тие функционираат во формален или бирократски систем, личните и 
професионалните врски меѓу индивидуалните истражувачи и донесувачи 
на одлуки се пресудни за да се изврши влијание врз јавната политика.“28 На 
пример, еден учесник на нашите обуки од Таџикистан го мапираше кругот 
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на влијание околу Претседателот и откри дека луѓето со најголемо влијание 
се членовите на неговото семејство. Студијата на случај од Македонија, исто 
така, дава добар пример за важноста на личните и неформалните врски. 

МАКЕДОНИЈА
 
Клучниот пат за влијание во овој случај бил преку новоименуваниот советник во Минис-
терството за здравство. Тој бил колега и пријател на истражувачката и иако дипломирал 
на Медицинскиот факултет, долго време не работел во областа на здравството. Тој им се 
обратил на истражувачката и на нејзината тинк-тенк организација за да добие нови идеи 
кои ќе ги презентира пред министерот. 

Исто така, во рамките на една административна конференција, истражувачката промо-
вирала академска публикација од Студиорум, магазин за европски прашања со наслов 
„Евродијалог“.29 По нејзината презентација на магазинот, еден од присутните на конфе-
ренцијата пројавил интерес за публикување напис во ова списание. Подоцна, токму ова 
лице станало заменик-министер за здравство, а нивната неформална академска врска се 
покажа корисна во застапувањето. Искрено, ова е повеќе пример за среќа и за бенефи-
циите што истражувачката ги има поради своите добри врски отколку пример за плани-
рање, но честопати, ваквата добра среќа може да биде еден од елементите за вршење 
влијание врз јавните политики. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Во вашиот план за застапување земете ги предвид важните 
чинители и мрежи: 

 5 Кои се главните засегнати страни во даденото јавно прашање?

 5 Кои се вистинските донесувачи на одлуки за вашето прашање? Каде лежи вистинската моќ?

 5 Кои се донесувачите на одлуки поврзани со владата и со невладиниот сектор?

 5 Дали постојат неформални или лични врски кои можат да помогнат?

 5 Кои се главните целни групи на вашето застапување?

4.4 РАЗБИРАЊЕ НА ПРАКТИКИТЕ НА   
 ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ

Овде се осврнуваме на начинот на кој се одвива процесот на донесување 
одлуки. Како и кој се две страни на една паричка, но ние сметаме дека тие 
треба да се разгледаат одделно.

Веќе нагласивме дека почетната точка за ефективно застапување е да се 
има добро разбирање за средината на јавната политика, односно, на це-
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лиот процес на донесување одлуки. Сепак, постои голема разлика меѓу 
формално пропишаниот процес на донесување одлуки и реалноста. На 
пример, формалната изјава за еден процес на јавна политика за заштита 
на животната средина може да наведе дека иницијативата почнува во Ми-
нистерството за животна средина каде е формирана работна група соста-
вена од: службеници, советници и поканети засегнати страни, кои потоа го 
поднесуваат нацрт-законот до Собранието, кое, пак, отвора јавна дебата и 
основа сопствена работна група. По потребното време за јавна дискусија 
и за инпути од други експерти, иницијативата се става на дневен ред во 
Собранието за дискусија и за гласање. Реалноста на оваа одлука може да 
подразбира испреговаран договор меѓу владата, бизнис интересите и не-
која коалиција на еколошки НВО која ја поддржуваат меѓународните орга-
низации и донаторите. Токму овде се прави договорот и овде се донесува 
реалната одлука. 

Затоа се фокусираме на „практиките“ за донесување одлуки, наместо на 
процесот, бидејќи акцентот е различен.30 Ваквото фокусирање на практики-
те може да биде посебно важно во државите во транзиција бидејќи дури и 
формалните процеси честопати претендираат да се случуваат според убе-
дувањето на едно лице или институција која го води процесот или поради 
надворешните притисоци (како што беше споменато претходно). 

Следниве студии на случаи даваат примери зошто познавањето на реалнос-
та за процесот на донесување одлуки е важен фактор. 

Од суштинско 
значење е да 
се знае како 
навистина се 
донесуваат 
одлуките.

КОСОВО (UNSCR 1244) 
Во случајот на Митровица, Европската иницијатива за стабилност водеше и посредува-
ше во еден неформален и паралелен процес за да почнат двете страни дискусија и да 
одговорат на нивното истражување и предлози, и го олесни вклучувањето на меѓуна-
родната заедница, на локалните политички партии, влади и медиуми. 

Добар пример за разбирањето на реалните практики за донесување одлуки е начинот 
на кој тие се справија со советниците и со лидерите на јавното мислење во Белград за 
прашањето на Митровица. За време на првичниот состанок на двете страни од Митро-
вица во Вилтон парк, косовскиот премиер (UNSCR 1244) се заложи за административна 
поделба на градот и за слободно движење, за целосно враќање на имотите и за заед-
нички економски развој во градот. Знаејќи дека во Белград постојат креатори на јавното 
мислење кои би можеле да ги принудат локалните српски лидери да не се придржуваат 
до овие заложби, Европската иницијатива за стабилност отиде во Белград за да се оби-
де да ги разубеди во спротивното. Иако не успеаја да ги убедат да ја поддржат целата 
идеја, доволно беше тие да се убедат да не го блокираат процесот во дадениот момент. 
Тоа беше многу важно за натамошниот тек на процесот. 
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МОНГОЛИЈА
 
Историјата на договорите меѓу монголските владини функционери и рударските компании 
беше оцрнета со наводи за корупција на високо ниво. Законот за ископување и експлоата-
ција на руди од 2006 година претставуваше обид за формализација и за поголема транс-
парентност и инклузивност на овие процеси на преговори. Па така, кога во 2006 година 
почнаа преговорите за рудникот „Оју Тологи“ (едно од најголемите лежишта на бакар во 
светот), постоеше голема загриженост од страна на оние кои беа надвор од извршната 
власт за тоа колку добро ќе функционираат новите процедури. 

Иницијалните преговори се одвивале меѓу компаниите и министерската работна група, но 
не дозволувале надворешни учесници во групата. Форумот Отворено општество се обидел 
да добие пристап до дебатата, но му било дозволено само да понуди обука за групата, и тој 
не можел да го види нацрт-договорот. Дури откако договорот бил поднесен до Парламен-
тот, тој станал достапен за Форумот бидејќи Владата била составена од широка коалиција 
на политички партии, а некои од нив тесно соработувале со Форумот Отворено општество 
во минатото. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Во вашиот план за застапување земете ја предвид реалноста на 
процесот на донесување одлуки: 

 5 Кои се формално пропишаните фази од процесот на донесување одлука за вашето 
прашање?

 5 Дали постојат неформални структури и мрежи за донесување одлуки кои ќе влијаат 
или ќе ја насочат одлуката во оваа област?

 5 Кој е вклучен во овие неформални дискусии?

 5 Како овој баланс на формално и неформално донесување одлуки се вклопува во 
вашиот план за застапување?

4.5 ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ

 Еден совет, кој се чини дека го споделуваат сите коментатори, е тоа дека 
навременоста е од витално значење за застапувањето.31 Со други зборо-
ви, за да имате голема шанса да влијаете врз одлука за јавна политика, ва-
шето истражување или анализа мора да бидe готовa навреме за да дадe 
информации во одредена дискусија во времето кога се донесуваат одлуки 
за конкретното прашање, односно, кога е отворен прозорецот за влез во 
јавната политика.32 Темелното разбирање на луѓето и на процесите околу 
конкретен процес за креирање јавна политика ефективно ќе ве насочи кон 
разбирање кога овие прозорци можат да се отворат и кога е најдобро да 
дејствувате. Два случаи на застапување за јавни политики ја илустрираат 
важноста за дејствување во вистинско време. 

Планирајте 
вашето 

истражување 
и анализа да 
бидат готови 

кога се донесува 
одлуката.
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КАЗАХСТАН 

Во Казахстан, едношалтерскиот систем бил воведен со претседателски указ неколку го-
дини пред истражувањето, и тоа, како решение за корупцијата и за неквалитетните јавни 
служби. По многу критики во јавноста и во медиумите за спроведувањето на едношал-
терскиот систем, истражувачот знаел дека владината агенција задолжена да го напра-
ви овој систем функционален во суштина не го спровела потребното истражување или 
евалуација и имала мал капацитет за тоа. Во Министерството за правда постоела јасна 
побарувачка за вакви информации, и тие веднаш го прифатиле спроведувањето на ис-
тражувањето. 

МОНГОЛИЈА 

Форумот Отворено општество и Revenue Watch (Следи го приходот) се обидувале и не ус-
певале да добијат информации или увид во нацрт-договорот склучен меѓу рударски кон-
зорциум и владата додека тој бил во фаза на преговарање во рамките на министерската 
работна група во период од речиси една година. Откако договорот бил ставен на дневен 
ред за дискусија во Парламентот, тој одеднаш бил достапен, и тие веднаш реагирале за 
да го спречат неговото потпишување откако процениле дека договорот не е во најдобар 
јавен интерес. Честопати сме сведоци дека ваквите дискрециони процеси може да резул-
тираат во многу мал временски период за засегнатите страни, посебно за невладиниот 
сектор, за да реагираат на нацрт-јавните политики или закони. 

4.5.1 Предвидете кога ќе се отвори прозорец  
 за влез во јавната политика 

Еден од најголемите предизвици за аналитичарите и за истражувачите, 
како и за нивните организации, е да бидат подготвени со своите докази и 
анализи кога едно прашање на јавната политика ќе биде ставено на аген-
дата. Во повеќето случаи, едно истражување може да трае од три месеци 
до две години. Во сите четири студии на случаи, организациите работеле 
на нивните прашања во период поголем од една година пред тие да бидат 
завршени и пред да се отвори прозорецот/можноста за влез во процесот. 
Освен тоа, спроведувањето вакви истражувања одзема време и ресурси, а 
финансирањето на ваквите иницијативи бара од вас да покажете некакви 
резултати, што во случајот на истражувања или анализи на јавни политики 
значи постигнување одредено влијание. Оттука, кога ја планирате вашата 
работа на застапување, треба да предвидите што и кога ќе биде ставено на 
агендата и да направите соодветен план.33

Познато е дека правењето вакви предвидувања е навистина тешко бидејќи 
креирањето јавни политики и политичките процеси се динамични и непос-
тојани,34 а често се случува стратегијата за дејствување во вистинско време 
да зависи од среќата. Сепак, искуствата покажуваат дека постојат повеќе 
начини за разгледување на претстојниот процес кои ќе ги насочат вашите 
предвидувања за тоа што може да се случи. Како што беше наведено во пог-
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лавје 2, постојат одреден број проверени начини за да се изврши влијание 
врз утврдувањето на агендата: 

• докази од нови истражувања кои ја утврдуваат агендата;

• нови технологии и трендови и нивниот трансфер во насока на реша-
вање на проблемите на јавната политика;

• промени на лидерството или политичките партии на власт;

• фокусирачки настани, како што се: итни случаи, безбедносна или 
економска криза или природни катастрофи.35

Разгледувањето на овие четири категории доведува до нови идеи за олес-
нување на процесот на предвидување:

• Докази од нови истражувања кои ја утврдуваат агендта 

Ова може да биде најлесната ситуација за истражувачите на јавни 
политики бидејќи, во суштина, нивното истражување доведува до 
одлука за дејствување од страна на владата. Во вакви случаи, истра-
жувањето обично изнесува на површина нешто неочекувано, из-
ненадувачко или нешто што не може да се игнорира – а ние тоа го 
нарекуваме „ударни факти“, кои, пак, не се вклопуваат во нашироко 
прифатеното разбирање за проблемот или за постојното решение. 
Најчесто, истражувањето покажува дека постојната владина полити-
ка не ги дава очекуваните резултати или дека претпоставките што 
довеле до одлуката за сегашниот приод се смениле, на пример, во 
однос на демографијата или економскиот развој.36

Две од нашите студии на случаи илустрираат ситуации каде што истражу-
вањето и анализата ја водат агендата. 

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Во овој случај, Европската иницијатива за стабилност го почнала своето истражување со 
разгледување на најосновните социо-економски прашања: Колкаво е населението на 
двете етнички групи и како тие живеат? Тие откриле дека бројот на српското и на албан-
ското население во Митровица опаѓа, што е во спротивност со она што го кажувале по-
литичките лидери од двете страни. Освен тоа, тие откриле дека, во суштина, градот Мит-
ровица живее од кризата бидејќи најголем дел од населението од двете страни користи 
субвенции. По завршувањето на кризата, градот немал никаква економска иднина. Овие 
наоди не можат да бидат игнорирани од страна на локалните политичари. Димензијата 
од истражувањето, која се однесува на економската одржливост, отворила нова тема во 
дискусиите кои претходно се фокусирале само на безбедносната и на територијалната 
компонента. На крајот, ова довело до одлука за промена на фокусот кон економскиот 
елемент. 

„Ударните 
факти“ од 

вашето 
истражување 

може да отворат 
прозорец за 

влез во јавната 
политика.
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МОНГОЛИЈА 

Монголската влада била одлучна да го склучи договорот за рудникот „Оју Тологи“ со 
меѓународен рударски конзорциум во јули 2007 година. Форумот Отворено општество ја 
претставил својата економска и правна анализа на договорот и покажал дека монетар-
ните добивки не биле добро проценети или елаборирани и дека голем дел од правните 
позиции не биле јасни. Преку ваквите наоди, Форумот успешно мобилизирал значајна 
јавна поддршка и реакција од невладиниот сектор кои биле од инструментално значење 
во убедувањето на владата повторно да ја разгледа својата позиција и да продолжи со 
преговорите, наместо да го склучи договорот. 

Овие студии на случаи даваат примери за ситуации каде резултатите од 
истражувањето можат да ја насочат агендата. Секако, во тоа е вклучен и 
елемент на предвидување. Кога станува збор за она што може да помогне 
во предвидувањето на агендата, корисно е да се обидете колку што можете 
повеќе да бидете информирани за истражувачките агенди на другите реле-
вантни организации.
 
Друг аспект од истражувањето, кое ја утврдува агендата и кое може да биде 
релевантно во државите во транзиција, е фактот дека владата нема да ги 
слушне или сериозно да ги сфати дури и најударните докази од истражу-
вањето.37 Затоа, угледот и кредибилитетот на една организација која истра-
жува се многу важни за предвидување на прашањата од агендата. Овој еле-
мент за перципирана легитимност на оние кои произведуваат истражувања 
или анализа детално се разгледува во поглавје 5: Носителот на пораката.
 

• Нови технологии, трендови и трансфер 

Дискусијата за иновации и за примена на нови технологии и при-
оди за да се најдат подобри и поефикасни решенија за предизви-
ците на јавната политика се одвива во континуитет. Примерот за тоа 
како информатичките технологии и Интернетот се искористени за 
вмрежување на граѓаните, за обезбедување информации, па дури 
и за испорака на јавни услуги во последните две децении најдобро 
ги илустрира овие иновации. Развојот и достапноста на новите тех-
нологии често ги поттикнуваат владите да дејствуваат во насока на 
решавање на проблемите на јавната политика и на нивно ставање 
на агендата.38

Понекогаш, таканаречените „прелевања на јавна политика“39 или 
трансфери, развојот на новите технологии или на новите приоди за 
решавање на проблемите на јавната политика, стануваат меѓународ-
ни трендови кои потоа доведуваат до дискусии за јавната политика 
во многу држави. Ова се однесува и на државите во транзиција кога 
од една во друга држава брзо се префрлуваат успешни или „тренди“ 
решенија за јавните политики. Пример за тоа се неодамнешното во-
ведување рамен данок и поедноставувањето на постапката за прија-

Постојано 
следете ги новите 
трендови и 
технологии што 
се применуваат 
во други држави 
бидејќи тие 
можат да го 
насочат процесот 
на утврдување на 
агендата.
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вување на данокот со цел да се намали неформалната економија и 
да се зголемат владините приход. 

Сепак, трансферот на решенија за јавни политика нема секогаш да 
биде рационална или внатрешна политичка одлука и тој честопати е 
резултат на притисокот и на стимулацијата од меѓународните орга-
низации.40 Во текот на 90-те години од 20 век, Светската банка и Меѓу-
народниот монетарен фонд понудија огромна монетарна поддршка 
за државите во развој и во транзиција, под услов тие да спроведат 
длабоки структурни реформи што се водени од размислувањето на 
она што се нарекува „консензусот од Вашингтон“, односно, пазарно 
ориентираната реформа на јавните служби. Процесот на пристапу-
вање во ЕУ, исто така, поттикна широки реформи што се стимулираат 
со ветувањето за инвестиции и за членство.
 
Во две од нашите студии на случаи, агендите биле водени од воведу-
вањето на новите технологии. 

КАЗАХСТАН
 
Едношалтерскиот модел се сметал за популарен приод во целиот регион и имал за цел 
намалување на пречките за пристапот на граѓаните до јавните услуги, и во овој случај, 
за подобрување на квалитетот и на ефикасноста на јавните служби и за намалување на 
корупцијата. Овој модел на испорака на јавни услуги е еден од моделите на имплемен-
тација кои потекнуваат од новиот приод во јавното управување, кој пак, се обидува да 
донесе професионализам и да реагира на потребите на пазарот при испораката на јавни-
те услуги.41 Меѓународните донатори и банки позитивно би го прифатиле ваквиот приод 
како реформски процес. 

МАКЕДОНИЈА
 
Донесувањето на Законот за првата на пациентите било индиректно поврзано со крите-
риумите што Македонија треба да ги исполни како држава-кандидатка за членство во ЕУ. 

Треба да бидете свесни дека трендовите имаат ограничен рок на траење, и 
овие прозорци можат да се затворат исто толку брзо колку што биле отво-
рени. Да резимираме, во светот на јавните политики мора да бидете свесни 
за крајот, исто како и за почетокот на ваквите трендови. 

• Промена на лидерството или политичките партии на власт 

Најпредвидливиот начин за ресетирање на агендата се однесува на 
промена на политичката партија на власт.42 Основното натпревару-
вање на вредности меѓу партиите во рамките на изборниот процес 
обично значи дека партиите ги идентификуваат прашањата на јав-
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ните политики, приодите и решенијата кои ќе имаат приоритет и 
според кои тие ќе се разликуваат од другите партии. Исто така, кога 
се избира нова влада, постои тенденција таа да биде поотворена за 
нови идеи и за промена на изворот на идеи и совети.43 Ваквата про-
мена во приоритетите од агендата може да биде резултат на проме-
на на лидерството во рамките на владејачката политичка партија или 
промена на балансот на моќта во владината коалиција. 

Имајќи ја предвид реалноста на политиката, не изненадува фактот 
дека советите од истражувањата, кои се вклопуваат во рамката на 
вредности на новото лидерство, имаат поголема шанса да влијаат 
од оние совети коишто не се вклопуваат во оваа рамка.44 Ова е неш-
то што мора да го земете предвид кога ја планирате кампањата за 
застапување за јавна политика. Една студија на случај дава пример 
за нова агенда по промената на владата. 

МАКЕДОНИЈА
 
Студиорум го завршил истражувањето за Законот за правата на пациентите на почетокот 
на 2006 година и одлучил дека поради претстојните избори закажани за летниот период, 
подобро е да го почека исходот од изборите наместо веднаш да почне со застапување. По 
изборите, еден колега и пријател станал советник на министерот за здравство и тој бил 
заинтересиран на министерот да му понуди најдобри совети и идеи за тековните рефор-
ми во здравствениот систем. Истражувачката тогаш го презентирала своето истражување 
за Законот за правата на пациентите кој не само што ќе ги исполни критериумите за член-
ство во ЕУ туку и се вклопува во политичката агенда на новата влада. Без изненадувања, 
министерот го ставил ова прашање на агендата речиси веднаш, и истражувачката била 
поканета да учествува во министерската работна група како претставник на граѓанскиот 
сектор веќе во ноември 2006 година.

 
Искуството од овој случај не значи дека не треба да се впуштате во 
застапување сè додека некоја политичка партија на власт не ги спо-
делува вашите вредности. Напротив, овој вид опозициска вредност 
е од клучно значење за силна демократска дебата. Освен тоа, истра-
жувањето може да им даде доверба на донесувачите на одлуки да 
дејствуваат или да не дејствуваат.45 На пример, вие можете да вове-
дете истражување кое создава доволно сомнеж или дискусија за да 
се спречи некоја претстојна одлука. Сепак, застапувачите треба да 
знаат што е остварливо во вакви услови: да се информира или да се 
поддржи опозициска позиција или, пак, да се омекне експертската 
заедница за да ја воведе таа вашата перспектива во нивната диску-
сија. Се разбира, и чекањето е една од опциите.
 
Сепак, изборните циклуси и можните промени на власта не се един-
ствената работа што треба да се има предвид. Планските и буџетски-
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те циклуси значат дека одлуки ќе се донесуваат според утврдените 
крајни рокови и ќе одредат кога се отвораат или затвораат прозор-
ците за влез во јавните политики.46 Да се биде свесен за извршното 
планирање на вашето прашање на јавната политика може да по-
могне во одредување на вистинското време за вашите интервенции 
преку застапувае. 

• Фокусирачки настани како што се итни случаи, безбедносни или 
економски кризи или природни катастрофи 

Од очигледни причини, овие ситуации се најтешки за предвидување 
бидејќи тие се случуваат без предупредување. Глобалната финан-
сиска криза од октомври 2008 година е добар пример за тоа како 
ненадеен неуспех на меѓународниот банкарски систем многу брзо 
стави на агендата одлуки за начините на кои треба да се спасат клуч-
ните банкарски институции во националната и меѓународната аре-
на, а на среден до долг рок поттикна дискусија за преосмислувањето 
на државните регулативи за банкарскиот систем. Во вакви услови, 
сите други точки од владината агенда се ставени во мирување, и 
сите мислења добиваат време во медиумите, посебно оние кои под-
разбираат изводливи и практични решенија. 

Ваквите фокусирачки настани значат дека истражувачите и анали-
тичарите имаат шанса да реагираат, но не и да ги планираат, овие 
настани. Потребна е брза реакција, како што се сугерира во една од 
„Десетте заповеди на економистите“: „Осмелете се да биде брзи 
и валкани. Делумна анализа е подобра од никаква анализа“.47 Во 
суштина, пожелно е да работите со она што го имате за да се слушне 
вашиoт глас во дискусијата, и тоа, во оној кус временски период пред 
да се преземе некаква акција. Организацијата како Меѓународната 
кризна група48 е добар пример за ваков вид тензија меѓу континуира-
ното следење на потенцијалните конфликтни ситуации и потребата 
за брза реакција, кога ќе се случи нешто, со информациите и со алат-
ките што се на располагање. Со други зборови, кога ќе се појави кри-
за, време е да се дејствува, а не да се нарачува двегодишен истражу-
вачки проект. Сепак, мора да предупредиме: „Избегнете да станете 
’инстант експерт‘ за прашања за кои не сте подготвени да реагирате!“ 
Ова може да ја уништи вашата репутација на долг рок многу повеќе 
од медиумското внимание што ќе го добиете на краток рок. 

Две студии на случаи даваат пример за фокусирачки настан кој до-
вел до реакција од страна на вклучените истражувачи и аналитича-
ри. Во обата случаја, во одреден временски период тие ја следеле и 
ја студирале ситуацијата и биле подготвени да реагираат. 

Ако не е 
вистинско време, 

развивањето 
опозициски 

позиции или 
чекањето се 

најдобри опции.

За да се реагира 
на некоја криза, 

„и делумна 
анализа е 

подобра од 
никаква 

анализа“. 49
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КОСОВО (UNSCR 1244) 

Во март 2004 година избувнало насилство од другата стана на мостот на реката Ибар 
во Митровица меѓу групи Срби и Албанци, а мировниците на ООН биле во средината. 
Овој настан доби големо внимание во меѓународниот печат, и сите на меѓународната 
сцена почнаа многу посериозно да гледаат на ова прашање. Тоа, пак, отвори простор за 
Европската иницијатива за стабилност да реагира бидејќи оваа тинк-тенк организација 
само што го презентираше својот предлог (во февруари 2004 година) за одделна српска 
општина на северот од Митровица, заедно со заложби за: слобода на движење, враќање 
на имотите и заедничко економско планирање. 

МОНГОЛИЈА 

Ова не беше криза или итна ситуација самата по себе, туку ситуација во која истражува-
чите требаше да реагираат на сличен начин. Министерската владина група формирана од 
Владата на Монголија беше вклучена во затворени преговори со меѓународен рударски 
конзорциум за рудникот „Оју Тологи“ до јули 2007 година. Таа го поднела договорот до 
Парламентот во предвечерието на најголемиот национален фестивал во државата. Во 
текот на овој еднонеделен фестивал (Надам), голем дел од луѓето се на одмор. Форумот 
Отворено општество се сомневал дека Министерството за финансии се обидува да го 
протурка договорот во Парламентот кога малку луѓе би биле свесни за тоа. 

Форумот и Revenue Watch се обидувале да добијат пристап до преговарачкиот процес, а 
претходно – во текот на 2006 година – испорачале обука за оние вклучени во преговори-
те. Во ниту еден момент тие не добиле увид во нацрт-договорот. Откако договорот бил 
поднесен до Парламентот, тој станал јавен, и Форумот Отворено општество интензивно 
работел со експертите од Revenue Watch на подготовка на правна и економска анализа на 
нацртот пред крајот на јули. Тие ја објавиле анализата која поставила сериозни прашања 
за предвидените економски придобивки презентирани од Министерството за финансии, 
како и за целисходноста на правните одредби. Оваа анализа биле презентирана пред ме-
диумите и пред НВО, кои веднаш извршиле притисок врз пратениците да не се согласат 
со таа верзија на договорот, со што успешно го запреле процесот.
 

Од коментарите и од студиите на случаи е очигледно дека реаги-
рањето во вистинско време е балансирање на способноста да се 
предвидат прозорците на можности за влез во јавната политика 
и подготвеноста да се реагира кога овие прозорци се отворени на 
предвидениот начин или, пак, ненадејно. 
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4.6 РАЗБИРАЊЕ НА МОМЕНТАЛНОТО 
 РАЗМИСЛУВАЊЕ ВО МРЕЖАТА НА 
 ЈАВНАТА ПОЛИТИКА

Кога новата анализа има за цел да заинтересира експерти од заедницата на 
јавната политика, тогаш застапувачите се обидуваат да ги убедат во нивното 
толкување на проблемот, во нивната проценка за опциите што се на распола-
гање и на крај, во нивните препораки за таквото размислување и предлози да 
станат дел од новата конвенционална мудрост за конкретното прашање. Ова 
говори за идејата за споделено толкување на едно прашање на јавната поли-
тика, што обично се нарекува „доминантен дискурс“ или „наратив на јавната 
политика“.50 Ваквиот наратив или приказна најчесто подразбира: дефинирање 
на рамката на проблемот, толкување на ефективноста на моменталниот приод, 
многу докази за поддршка на овие толкувања и елаборација на можните ре-
шенија што се на располагање. Многу е важно да постои заеднички јазик или 
жаргон околу даденото прашање. Се разбира, може да постојат конкурентни 
толкувања на сите аспекти од проблемот, но обично, постои и значајно покло-
пување во моменталното размислување за самиот предизвик на јавната поли-
тика. Доброто разбирање на сите аспекти од тековниот наратив или размислу-
вање за прашањето на јавната политика е многу важна основа за конструирање 
на пораката на застапувањето која ефективно ќе ја вклучи целната публика и се 
смета за релевантен придонес во политичката дебата за прашањето. 

Треба да се споменат уште две конкретни работи за наративите на јавните 
политики:

• Наративите од минатото служат како информација за тековното 
размислување. 

Разбирањето на минатите наративи на јавната политика, исто така, 
е важно, посебно познавањето на видот на информации или дока-

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Во вашиот план за застапување земете ги предвид отворањата и 
затворањата на прозорците на можности: 

 5 Кога е најдоброто време да го направите вашиот потег или да ја почнете вашата кампања?

 5 Дали постои конкретен настан или процес кој може да стане цел? На пример, 
конференција, јавна или експертска дебата, работна група?

 5 Дали вашето истражување го насочува процесот? Дали можете да покажете ударни 
сознанија или факти и/или да ги понудите потребните решенија?

 5 Дали можете да ја искористите движечката сила што се создава околу популарна или 
„тренди“ меѓународна нова технологија или приод кој е релевантен за решавање на 
проблемот?

 5 Дали можете да предвидите отворање на прозорец преку некаква форма на промена? На 
пример, избори или промена на политичкото лидерство?

Треба да 
разберете како 

засегнатите 
страни 

дискутираат 
за целното 

прашање и за 
потенцијалните 

решенија.
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зи кои биле основа за донесување на претходните одлуки.51 Наше-
то искуство од државите во транзиција ни кажува дека ова е од по-
себно значење бидејќи многу одлуки биле донесени врз основа на 
неквалитетни или на ограничени емпириски податоци. Во суштина, 
одлуките често се водат од комбинација на тековното толкување на 
меѓународните најдобри практики на водечките експерти во главни-
от град и ограничените податоци од Државниот завод за статистика. 
Ова претставува можност, но и очигледен предизвик, бидејќи секое 
темелно истражување на јавни политики, кое се темели на информа-
ции од примарни податоци од националниот контекст, има голема 
предност; сепак, во држава каде што не постои култура на произве-
дување или користење истражувања на јавни политики, можеби ќе 
треба да ја продадете идејата за истражување како вреден придонес 
кон поефективно донесување одлуки, дополнително на новите до-
кази што тоа ги генерира. Ваквата реалност резултира во наративи 
кои се преполни со вредности, а не се темелат на докази, и можат да 
бидат силно одбранети бидејќи главните експерти ги презентирале 
и ги бранеле овие приказни долг временски период. 

• Оформување на вашите предлози за да се вклопат во рамката на 
прашањето гарантира дека вашите идеи ќе се перципираат како 
релевантни. 

Начинот на кој се врамуваат проблемите е посебно важен аспект на 
тековното размислување што во голема мера влијае на начинот на 
кој вие ги оформувате сопствените придонеси во дебатата. На при-
мер, дискусијата за недоволно социјални услуги на јазикот што го 
зборува дадено малцинство може да биде врамена од различни 
актери како прашање на човековите права, на испорака на јавни ус-
луги, па дури и како национална безбедност, доколку некои актери 
го сметаат малцинството за закана. Мапирањето и разбирањето на 
различните позиции, аргументи и докази во рамката на проблемот 
и на поширокото размислување за темата се од суштинско значење 
за подготовката на кампањата за застапување која веднаш се смета 
за релевантна и насочена. Ако не успеете да го опфатите прашањето 
без какво било упатување на начинот на кој тоа е поставено, вашиот 
придонес можеби ќе биде перципиран како нереален и нерелеван-
тен, без оглед на силата на вашето истражување и на доказите. Една 
од анализираните студии на случај дава добар пример за тоа како 
преосмислувањето на наративот на јавната политика може да биде 
моќна стратегија за придвижување на процесот. 

Поради 
ограничени 
истражувања, 
тековното 
размислување 
за едно прашање 
може да биде 
преоптоварено 
со вредности, без 
докази.

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Преосмислувањето на проблемот, а со тоа, и промената на наративот на јавната полити-
ка, направија голема разлика во случајот на Митровица. До истражувањето на Европската 
иницијатива за стабилност, Митровица била дискутирана како безбедносно и полициско 
прашање, а процесот бил заглавен во оваа чувствителна и политизирана дискусија. Никој 
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не ги земал предвид  економската иднина и одржливоста на градот, а преосмислување-
то на проблемот што го направи Европската иницијатива за стабилност, од безбедносно 
прашање со национално и меѓународно значење, во едноставно прашање за тоа како 
градот ќе опстане по кризата, суштински го смени фокусот на наративот кој одеднаш ста-
на привлечен за сите страни и во дискусијата ги вовлече  сите локални чинители. Ваквото 
промислување даде основа за плодна и конструктивна дебата меѓу двете страни кои пре-
тходно не отстапувале ни милиметар од своите цврсто поставени позиции. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Во вашиот план за застапување мапирајте го тековното   
размислување или наративот на јавната политика: 

 5 Како различните засегнати страни го дефинираат проблемот?

 5 Како клучните фактори ја врамиле дискусијата? На пример, прашање на човековите 
права, испорака на јавни услуги или национална безбедност?

 5 Каков јазик користат клучните фактори кога дискутираат за прашањето? Кои се клучните 
термини или концепти што обично се користат во дискусијата?

 5 За какви решенија зборуваат различните чинители?

 5 Кои решенија различните чинители ги сметаат за изводливи или прифатливи?

 5 Како чинителите стигнале до сегашното размислување за прашањето? Што од минатото го 
информирало ваквото размислување?

 5 Како ќе го оформите вашиот придонес за да се вклопи или да ја смени природата на 
дискусијата?

4.7 МАПИРАЊЕ НА ТЕКОВНИТЕ ПОЗИЦИИ  
 НА КЛУЧНИТЕ ЧИНИТЕЛИ

Спротивно на широкоприфатеното размислување или наратив за едно пра-
шање, ова е обид за мапирање на конкретните мислења и позиции на раз-
личните чинители вклучени во прашањето. Ова мапирање ќе ви помогне 
да видите како вашата позиција може да се вклопи и како да ја фокусирате 
вашата порака за да ги смените позициите на клучните фактори. За некои 
прашања може да постои широк консензус за промена, но ретко постои 
консензус за начинот на кој треба да се направи таа промена. При секоја 
промена на јавната политика, постојат победници и поразени и различни 
чинители кои ќе ги бранат интересите на одредени групи граѓани во поли-
тичката дебата, на пример: воени ветерани, синдикати, наставници, прива-
тен сектор или пензионери. Освен тоа, обично постојат и идеолошки разли-
ки меѓу вклучените чинители кои се обидуваат да промовираат одредени 
вредности, на пример: национализам, либерализам, протекционизам, сло-
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бода на говорот или отворено општество. Во отворените системи ова дове-
дува до здрав натпревар на идеи, што претставува основа на демократски-
от систем. Да резимираме, мапирањето на позициите на чинителите е од 
критично знаење за планирањето на кампањата за застапување која има за 
цел да ја придвижи дебатата.52

Изводливоста на вашата цел на застапувањето, исто така, зависи и од ни-
вото на консензус или конфликт за прашањето бидејќи тоа покажува колку 
лесно ќе напредува процесот.53 Процесот на транзиција со себе носи и ис-
клучителна консензуална либерална демократија и неолиберална пазарно 
ориентирана реформска агенда. Во многу држави од Средна и од Источна 
Европа, без оглед дали по сопствен избор или под притисок од меѓународ-
ните организации, овие реформи напредувале без големо негодување.54 
Ова посебно се однесува на воведувањето нови технологии или приоди и 
онаму каде креаторите на јавните политики се поподготвени да признаат 
дека тие не ги разбираат овие области и затоа бараат совет.55 Студиите на 
случаи, кои се однесуваат на Законот за правата на пациентите во Македо-
нија и на едношалтерскиот систем во Казахстан, се добри примери за ваков 
вид консензуални промени. 
 
Кога постои конфликт меѓу чинителите, вие треба да ги знаете различните 
позиции и да разберете зошто овие групи ги поддржуваат таквите позиции. 
Преку разбирање на поттиците на чинителите, ќе можете да утврдите колку 
таквите позиции се непопустливи и дали постои шанса тие да се сменат. 
Исто така, ќе бидете во можност да видите каде се вклопуваат вашите ар-
гументи во тековната дебата и кој може да има корист од нив. Врз основа 
на ваквите сознанија, вие треба да размислите дали е во ваш интерес да ја 
заземете таа страна и како да управувате со стратегискиот ризик за влез во 
дебата на која било страна (види дел 6.5). Мапирањето ќе ви помогне да 
видите кои се вашите природни сојузници во дебатата и може да ве натера 
да го преобмислите начинот на кој ги презентирате сопствените аргументи. 
Ова посебно се однесува на организациите или мрежите кои сакаат да ос-
танат независни во ваквите дискусии. 

Случајот од Митровица е добар пример за начинот на кој акцијата се насо-
чува на непопустливите позиции. 

Бидете свесни 
за интересите и 
за вредностите 
што ги бранат и 
ги промовираат 
различните 
чинители.

Измерете го 
нивото на 
консензус или 
конфликт околу 
целното прашање.

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Пред истражувањето и застапувањето на Европската иницијатива за стабилност, српската 
страна барала посебна општина на северот на Митровица за да ги заштити српското насе-
ление и нивните интереси од она што би претставувало големо албанско мнозинство во 
општина која го покрива целиот град. Во тоа време, Србите во северните делови на Мит-
ровица биле под  заштита на мировниците на ООН. Била воведена линија на движење 
меѓу северот и јужните делови населени со Албанци. Многу албански имоти на северот 
веќе биле продадени и населени со Срби. 
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Албанската страна сметала дека барањето за посебна административна единица е обид 
за присвојување територија од страна на Србите кои сакале да одржуваат директната 
врска со Белград, дури и по планираната независност на Косово (UNSCR 1244). Загубата 
на имот претставувала проблем за двете страни.
 
Кога истражувањето на Европската иницијатива за стабилност ги убедило двете страни 
дека по кризата, градот нема никаква економска иднина, освен доколку страните не со-
работуваат, започнала сосема нова дискусија. Нивниот предлог бил на Србите да им се 
даде посебна општина за да бидат соодветно застапени нивните интереси и тие да оста-
нат во градот, заедно со изградба на болница и универзитет на северната страна. Сепак, 
за возврат, предложено било тие да се согласат на слободно движење меѓу северот и 
југот, на целосно враќање на имотите на Албанците на северот и на заедничко економско 
планирање за градот. Ова им овозможило на двете страни да ја увидат потребата за ло-
кална перспектива, во обидите да се најде решение за нивниот проблем, која обезбедува 
одржлива и рамноправна иднина. Предлогот бил прифатен. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Во вашиот план за застапување мапирајте ги тековните позиции 
на засегнатите страни: 

 5 Како различните засегнати страни го дефинираат проблемот?

 5 Како клучните фактори ја врамиле дискусијата? На пример, прашање на човековите 
права, испорака на јавни услуги или национална безбедност?

 5 Каков јазик користат клучните фактори кога дискутираат за прашањето? Кои се клучните 
термини или концепти што обично се користат во дискусијата?

 5 За какви решенија зборуваат различните чинители?

 5 Кои решенија различните чинители ги сметаат за изводливи или прифатливи?

 5 Како чинителите стигнале до сегашното размислување за прашањето? Што од минатото го 
информирало ваквото размислување?

 5 Како ќе го оформите вашиот придонес
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5

РАМКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА 
ЗАСТАПУВАЊЕТО (РПЗ) 

- НОСИТЕЛОТ НА ПОРАКАТА

Откако донесовте одлуки за тоа како ќе влезете во процесот и откако ја иден-
тификувавте целната публика, планирањето сега се однесува на оној кој ќе 
биде „лицето“ на кампањата за застапување. Во застапувањето, носителот на 
пораката или гласникот е исто толку важен колку и самата пораката, а избо-
рот на вистинското лице или гласникот може сериозно да влијае на вашите 
шанси за постигнување влијание. Овој круг од РПЗ не подразбира само ед-
нонасочна перспектива во која гласникот едноставно „ја испорачува“ пора-
ката. Напротив, гласникот треба да се посвети на долг и сложен процес за 
вклучување, убедување и преговарање со целните публики преку различни 
канали на комуникација, со крајна цел тие да ги усвојат вашите предлози и да 
дејствуваат според нив. Оттука, одлуката за лицето, кое ќе ги прифати различ-
ните предизвици и улоги на гласник, не треба да се смета за лесна. 

Иако „гласникот“ или „лицето“ може да подразбира една личност, имајќи ја 
предвид одговорноста поврзана со оваа улога, неа не мора да ја извршува 
едно лице кое ќе биде портпарол за сите активности од кампањата за заста-
пување. Во суштина, почесто се случува тоа да биде тим на лидерската ор-
ганизација или коалиција, каде различни членови на тимот имаат различни 
улоги на гласник врз основа на спојувањето на потребите со капацитетите, 
со вештините и со ресурсите. 

Оттука, клучното прашање е дали вашата или некоја друга организација 
треба да ја преземе улогата на портпарол. Дали ги имате потребните ре-
сурси, кредибилитет, углед, видливост и поддршка за да бидете сериозно 
сфатени како клучни актери? Дали целната публика ве знае и ви верува? 

Во
застапувањето,
носителот е исто
толку важен
колку и
пораката.
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Дали тие се подготвени да ве сослушаат? Треба да се запрашате и дали го 
имате она што е потребно во однос на различните комуникациски и ин-
терперсонални вештини за да ја вршите успешно улогата на гласник. Ако 
одговорот на овие прашања е негативен, тогаш треба да најдете гласник 
однадвор, кој ќе го води целиот процес на застапување или ќе има конкрет-
на улога во него. Освен размислувањата за гласникот, треба да изградите и 
група поддржувачи. Еден коментатор ни рече: „Мора да најдете пријатели 
во процесот“.1 Легитимноста што доаѓа заедно со поддршката од другите и 
од водечки застапувач или организација со солиден углед се клучните фак-
тори за да ви бидат отворени вратите низ целиот процес на застапување.2

Имајќи ја предвид оваа перспектива и надградувајќи се на сознанијата што 
сте ги развиле преку планирање на „влезот во процесот“, при планирањето 
на овој елемент од вашиот план за застапување, треба да размислите за 
следниве прашања:

• Кој треба да биде лицето на кампањата? Дали го имате она што е 
потребно да бидете носител на пораката или некој друг треба да ја 
врши оваа задача? 

• Каква друга поддршка ви треба за да биде сериозно сфатена вашата 
кампања? 

Треба да 
разберете како 

засегнатите 
страни 

дискутираат 
за целното 

прашање и за 
потенцијалните 

решенија.

СЛИКА 9. 
Носител на пораката (РПЗ) 
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5.1 ЛИЦЕТО НА КАМПАЊАТА 

Кога велиме „лицето“ на кампањата, мислиме на портпаролот кого го приз-
наваат сите актери во процесот како некој кој ја води (во најмала рака) јав-
ната страна на кампањата за застапување. Иако често се случува конкретна 
иницијатива за застапување да биде тесно поврзана со поединец, гласни-
кот не мора задолжително да биде едно лице. Напротив, една организација 
или коалиција ја презема водечката улога преку тим луѓе кои се вклучени во 
различни активности за застапување. 

Имајќи го ова на ум, задачата за избор на лицето/лицата на кампањата под-
разбира искрена и темелна проценка на вашата организација на две нивоа: 

• углед и позиција во мрежата на јавната политика; 

• поседување пакет вештини потребни за улогата ’гласник‘. 

Општо земено, невозможно е да се најде едно лице кое поседува цел спектар 
вештини за истражување, за анализа, за комуникација и социјални вештини 
потребни за сите фази од истражувањето на јавната политика и од комуника-
цијата за застапување. Затоа, во основа, вие треба да размислите дали ваша-
та организација ја има потребната комбинација од кредибилитет, вештини и 
стил за водење на кампањата, и како можете да ги поделите активностите за 
комуникација на застапувањето во согласност со различните улоги за да одго-
вараат најдобро на капацитетот на вашата организација при пренесувањето на 
пораката. На пример, доколку вашата кампања за застапување има медиумска 
димензија, тогаш лицата, кои имаат вакви вештини, треба да бидат задолжени 
со ваквата комуникација. На крај, оваа самоевалуација нема да ви помогне да 
ги идентификувате само вашите силни страни, односно, деловите или функци-
ите на носителот на пораката кои вие можете соодветно да ги извршите, туку и 
вашите потреби и празнини во капацитетите и во ресурсите коишто укажуваат 
на улогите што треба да бидат пополнети со други носители на пораката. 

5.1.1 Проценете го вашиот углед 

Првото ниво на проценка подразбира евалуација на позицијата, на присут-
носта и на легитимноста на вашата организација како актер во целниот про-
цес на донесување одлуки, и дава одговор на следново прашање: 

Дали имате воспоставено досие на резултати, видливост и углед како 
обезбедувач на квалитетни анализи и совети во дадената област на јав-
на политика за да имате отворена врата и да бидете сфатени сериозно? 

Кога се одговара ова прашање, треба да се земат предвид неколку фактори 
кои се однесуваат на евалуацијата на степенот до кој вие сте изградиле до-
бар углед во мрежата на јавната политика преку претходно и тековно вклу-
чување во дебата за целната јавна политика. Признатите карактеристики на 
еден силен гласник се комбинација од следниве акредитиви: 

Направете 
искрена 
евалуација за да 
процените дали 
сте вистинскиот 
гласник.
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• Да бидете познати како креатор на јавното мислење, експерт или 
иноватор чие мислење се вреднува во конкретната област. 

• Да имате воспоставено досие на резултати како угледен обезбеду-
вач на истражувања, анализи, совети и коментари во областа на цел-
ната јавна политика. 

• Да бидете познати по застапувањето за важни групи поддржувачи 
во овие дебати. 

• Да бидете познати поради своите силни врски и видливост во мрежата. 

• Да имате пристап до клучните актери по прашањето на јавната поли-
тика што е во фокусот. 

• Да ја уживате довербата на оние кои донесуваат одлуки и/или на кре-
аторите на јавното мислење во дадената област на јавна политика. 

• Да уживате углед на чесен преговарач кој не е премногу политизиран. 

• Да уживате доверба, да имате врски и да бидете чувствителни за 
интересите на засегнатите страни. 

• Да имате одобрување и поддршка од креаторите на јавното ми-
слење, од засегнатите страни и/или од донесувачите на одлуки за 
вашите наоди и/или препораки. 

• Да бидете познати како лице или организација која има капацитет 
и е подготвена да се вклучи во процесот на застапување и може да 
оствари резултати.3

Имајќи ги предвид овие различни фактори, треба да се евалуирате себеси 
во контекстот на пошироката мрежа на јавната политика преку разгледу-
вање на вашето претходно искуство со јавни политики и преку размислу-
вање дали клучните донесувачи на одлуки и креаторите на јавното мис-
лење во процесот веќе знаат кои сте и ве сметаат за заслужен актер во 
дебатата. Се разбира, тие не мора да се согласуваат со вас или да го сакаат 
вашето гледиште, но треба да ве сметаат за некој кој потенцијално може да 
го смени текот на настаните во дебатата и во процесот на донесување од-
луки, односно, тие треба да реагираат на процесот или да ви се приклучат 
во него и да не можат да си дозволат да го игнорираат она што го кажувате. 
Можеби не е потребно да ги исполнувате сите услови и да ги поседувате 
сите фактори, но идентификувањето на оние кои се од суштинско значење 
за конкретната кампања за застапување и мерењето на вашата сила на-
спроти нив ќе ви дадат вредни информации. Општопознато е дека доверба-
та на донесувачите на одлуки и на засегнатите страни што вие ја уживате не 
се стекнува прекуноќ, туку таа е резултат на долгорочна вклученост со овие 
актери во дадената област и на внимателно градење на односите со нив.4

Иако горенаведените карактеристики на претходното искуство, репутација и 
врски се од клучно значење за одлуката кој ќе биде лицето на кампањата, само 
во еден случај ново лице може да биде посоодветен гласник: кога внесувате 
иновативно решение во дебата за јавната политика која е во застој, и тоа се од-
несува на навидум нерешлив проблем. Во вакви околности, новото лице, кое 
носи ново решение, ќе биде добредојдено како свеж воздух за стар проблем. 

Гласникот 
обично е 

лице добро 
етаблирано 
во мрежата 

на јавната 
политика, но во 
поретки случаи, 

ново лице 
може да биде 

посоодветен 
избор.
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5.1.2 Проценете ги вашите комуникациски  
 и социјални вештини 

Во својата основа, застапувањето претставува интеракција со луѓе, па затоа, 
негувањето односи со клучните целни публики е суштинска димензија на 
комуникацијата на застапувањето. Исто така, и поклопувајќи се со силното 
присуство и углед во мрежата на јавната политика објаснети погоре, лице-
то или портпаролот на кампањата треба да има широк спектар вештини и 
стил, вклучувајќи и: 

• силни социјални/интерперсонални вештини; 

• импресивни вештини за усна и за пишана комуникација; 

• вештини за ефективно преговарање, посредување и дипломатија и 

• добри вештини за вмрежување и лидерство. 

Сепак, истражувачите честопати не поседуваат широк спектар вештини по-
требни за извршување на овој вид работа.5 На овој предизвик практичарите 
одговараат со доверување на улогата на гласник на лице од организација кое 
ќе биде одговорно за комуникација или за односи со јавноста.6 Во суштина, 
најчесто, целиот процес на застапување на некој начин се остава на лицето 
задолжено за комуникации. Но, оваа претпоставка има голема мана, земајќи 
ги предвид повеќекратната улога на гласникот и широкиот спектар знаења, 
вештини и углед потребни во процесот. Застапувањето е тимска работа која, 
се разбира, ќе вклучи и лице за комуникации. Сепак, тоа лице нема да може 
да протурка промена на јавната политика без да има тим зад себе. 

Во сите студии на случаи презентирани во овој Водич, организациите внима-
телно го разгледале изборот на гласникот и во два случаи одлучиле тие са-
мите да бидат гласници: обете организации се добро воспоставени и позна-
ти актери во соодветните контексти на конкретното прашање и оттука, имаат 
легитимност да ја вршат оваа задача. Исто така, нивните внатреорганиза-
циски тимови имаат искуство, капацитет и вештини за застапување и можат 
да планираат и да спроведуваат широк спектар активности за застапување. 

Гласникот 
треба да 
поседува силни 
комуникациски и 
интерперсонални 
вештини и да 
ужива углед 
во мрежата на 
јавната политика.

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Во случајот на Митровица, Европската иницијатива за стабилност била единствениот гла-
сник, односно, нивниот тим вложил големи напори за управување и за олеснување на 
дискусијата. Тие се добро позната тинк-тенк организација која ужива солиден углед на 
меѓународно ниво за истражување и јавно застапување во државите на Балканот. Преку 
нивната претходна работа, тие развиле силно присуство и мрежа во меѓународната заед-
ница (која нарачувала и финансирала голем дел од нивните истражувања) и меѓу нацио-
налните влади и граѓанските општества во регионот. Исто така, тие ја нагласуваат силната 
страна на тимот кој работи на вакво застапување и колку е важно тимот да ги подели уло-
гите во согласност со публиките и со јазиците. Еден член на тимот зборува српски јазик и 
тој бил главното лице за контакт со српската страна, додека друг член зборува албански 



108 | Како да станат важни доказите од истражувањата

и бил лицето на кампањата во албанскиот блок. Тимот бил во постојана комуникација со 
медиумите (локални и меѓународни), со меѓународните организации, со дипломатските 
претставници и со креаторите на јавното мислење во регионот. Со ваков голем број пуб-
лики што треба да се менаџираат, постоењето тим од гласници било од клучно значење. 

МОНГОЛИЈА 

Во овој момент, Форумот Отворено општество е НВО со долгогодишно искуство и се смета 
за независен, аполитичен актер во Монголија: ова значи дека организацијата има пријате-
ли и врски во различни политички и невладини кругови. Затоа, тие немале проблем кога 
одлучиле да бидат локалното лице на кампањата. Сепак, тие имале мало искуство или 
капацитет за правна или економска анализа на договорите за ископување руди. Во тој мо-
мент одлучиле да го вклучат нивниот меѓународен партнер, Revenue Watch за да ја обез-
беди легитимноста што им треба. Во суштина, дури и рударскиот конзорциум признал 
дека тие се единствениот локален актер кој може да обезбеди детална анализа и одговор 
на нацрт-договорот. Ова било од големо значење за локалните НВО и за пратениците. 

Од овие два случаи може да се извлечат неколку лекции:

• Стратегиски поделете ја улогата на гласникот меѓу членовите на 
тимот, и тоа, врз основа на нивните капацитети и на конкретните 
потреби на кампањата. 

Освен легитимитет и широк пакет вештини, кои беа разгледани во 
овој дел, тимот на Европската иницијатива за стабилност бил и во 
позиција да дејствува како лице на кампањата бидејќи индивиду-
алните членови на тимот поседувале специфични вештини и ка-
рактеристики потребни за конкретното застапување. За едно вакво 
чув ствително прашање, комуницирањето на локалните јазици со 
целните публики во различни области било од клучно значење за да 
бидат сослушани и да ја стекнат довербата. Затоа, кога се занимавате 
со прашање од чувствителна природа, треба да размислите за фак-
торите како што се: јазикот, етничката припадност, локацијата или 
врските, кои можат да бидат од посебна важност кога се носи одлука 
за портпаролот на вашата кампања. Сепак, во услови кога една ор-
ганизација дејствува како единствен гласник, таа мора да инвестира 
многу ресурси, посебно во однос на време и човечки ресурси. 

• Можеби ќе треба да се потпрете на други партнери кои ќе имаат 
улога на гласник за посебни намени. 

Форумот Отворено општество има добра позиција во монголската 
мрежа за ова прашање на јавната политика и има капацитети и ис-
куство за застапување и за комуникација, што му дозволило да биде 
единственото лице на кампањата за застапување. Сепак, тие увиделе 
кои се нивните слабости во однос на експертизата за правна и еко-
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номска анализа на рударските договори и како резултат на тоа, стра-
тегиски се потпреле на својот надворешен партнер, Revenue Watch, 
кој ја пополнил оваа празнина. Оттука, здружувањето на силите на 
локалното лице со меѓународен партнер за извршување на клучните 
активности за застапување, како што е објавувањето уредничко ми-
слење во националните весници, дополнително го зајакнало случајот, 
со што Владата не можела да ја игнорира нивната порака за потреба-
та од стопирање на потпишувањето на договорот за ископување руди. 

5.2 ДАЛИ ДА СЕ ИЗБЕРЕ НЕКОЈ ДРУГ   
 КАКО НОСИТЕЛ НА ПОРАКАТА? 

Вашата проценка може да ве доведе до заклучок дека вашата организација 
нема да биде портпаролот на целата кампања или дека таа ќе извршува 
само конкретни улоги и комуникациски активности. Уште од самиот поче-
ток кога се размислува за тоа кој може да биде вистинскиот портпарол на 
една ваква заложба, може да ви стане јасно дека тоа мора да биде некој 
кој веќе има поддржувачи и, како член на вашата коалиција, ужива голем 
углед, но има и голема мрежа, искуство и е подготвен да ја прифати улогата. 
Всушност, вие можеби нема да мора да го барате ова лице; потенцијалните 
гласници можат да ви пријдат и да се понудат како носители на кампањата. 
На пример, многу меѓународни организации, кои нарачуваат истражувања 
на јавни политики, веќе имаат воспоставени транснационални мрежи на 
НВО, академици, државни службеници и креатори на јавното мислење, а 
дел од задачата може да се однесува на споделување на резултатите со 
овие мрежи кои имаат голем број портпароли или гласници.7

Сепак, мора да внимавате: само затоа што едно лице или организација из-
разило подготвеност да ја преземе улогата на гласник, тоа автоматски не 
значи дека лицето или организацијата навистина е „вистинскиот“ гласник. 
Оваа одлука подразбира повеќе од избор на пријател или сојузник или 
идентификување на најгласното или добро познато лице или организација 
во мрежата: како што беше наведено погоре, гласникот треба да има добри 
врски, да ужива доверба и да биде влијателен во насока на промена на 
јавната политика, но и да ги има потребните комуникациски и интерперсо-
нални вештини. Затоа, треба да направите слична проценка на квалифика-
циите и на вештините како онаа што ја направивте за вашата организација 
за да се осигурате дека сте избрале гласник со вистинскиот профил. 

5.2.1 Идентификување посредници    
 и активисти

Последната популарна дискусија во стручната литература се фокусира на 
улогата на лицата кои се нарекуваат претприемачи, посредници или акти-
висти за јавна политика.8 За овие поединци се вели дека се „луѓе кои се 
подготвени да ги инвестираат своите ресурси за да ги поттурнат нивните 

Изберете го 
гласникот 
стратегиски, а 
не бидејќи тој ви 
е пријател или 
сојузник.
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омилени предлози или проблеми и се одговорни не само за привлекување 
на вниманието на важните луѓе туку и за спојување на проблемите и на 
решенијата со политиката“.9 Нивната улога во застапувањето подразбира 
голем број работи: од презентирање на идеите, пренесување и дисемина-
ција на идеите, до вмрежување и целосно продавање на идеите пред до-
несувачите на одлуки.10 Тие се клучните гласници кои можат да направат 
вашите предлог-политики да бидат влијателни. 

Кога барате вакви активисти, обично мислите на високопозиционирани 
лица кои лесно можат да стигнат до донесувачите на одлуки, до креаторите 
на јавното мислење и до раководителите. Добар пример за високопозицио-
нирани поединци, кои ја имаат улогата на активисти, дава еден канадски 
истражувачки проект спроведен во државите во развој при што мала група 
пратеници ги презеде идеите од едно истражување и за нив дебатираа во 
Парламентот.11 Се вели дека ваквите лица или групи дејствуваат како прет-
приемачи бидејќи тие препознаваат една анализа која ги унапредува нив-
ните вредности и нивната агенда и ги користат сите ресурси што им се на 
располагање за да го придвижат процесот. Преку оваа иницијатива тие ја 
зајакнуваат и својата репутација.
 
Кога станува збор за посредници или гласници, вие обично барате некој кој 
има пристап и углед поради добрата поставеност и силната мрежа на која 
се потпира, и во зависност од улогата што сте му ја намениле на носителот 
на пораката, тие лица треба да поседуваат некои или сите долунаведени 
комуникациски и интерперсонални вештини. Друга група квалитети што ги 
барате кај посредниците за јавната политика вклучува: 

• знаење и интерес за суштината на вашето прашање на јавната поли-
тика и 

• подготвеност да посветат време на улогата која им ја доверувате. 

Покрај вештините, посветеноста и угледот, гласникот треба да биде вистин-
ското лице за вашата кампања, коалиција или организација. Тој треба да 
биде лицето што ќе ги претставува вашите позиции пред донесувачите на 
одлуки и пред креаторите на јавното мислење, и затоа, треба да бидете си-
гурни дека тој е волен и способен да ја испорача вашата порака и да го пре-
зентира вашиот став онака како што вие сакате. Мора да гарантирате дека 
неговите интереси не се доминантни врз целите на застапувањето. Тесната 
соработка со посредник во текот на целиот негов ангажман е од суштин-
ско значење: ова не е еднонасочен процес на пренесување на работата врз 
други лица и дистанцирање од процесот на комуникација на застапување-
то. На крај, треба да ги разгледате стратегиските интереси поврзани со ан-
гажирање лице кое ќе ја застапува кампањата или вашата организација: во 
некои случаи, краткорочната корист за кампањата можеби нема да биде 
поголема од потенцијалната долгорочна штета врз вашиот имиџ поради по-
врзаност со „погрешно“ лице. 

Посредник 
на јавната 

политика е лице 
кое е волно и 

способно да ја 
преземе улогата 

на носител на 
пораката од 

застапувањето.
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Оттука, прашањето дали вие или некој друг, на пример, посредник на јав-
ната политика, треба да биде гласникот не е или-или сценарио. Сепак, овие 
размисли можат да ве насочат кон изборот на луѓе или организации кои 
ќе дејствуваат во ваше име, без оглед дали тие ќе имаат конкретна улога 
или ќе бидат единственото лице на вашата кампања. Изборот на гласник 
секогаш подразбира одреден компромис. Треба да одговорите на овие пра-
шања пред да одлучите кого ќе го ангажирате како лице на вашето застапу-
вање и во која улога. 

Во две од нашите студии на случаи, организациите користеле посредник 
како носител на пораката, и тоа, од стратегиски причини. Во случајот на 
Казахстан, таква одлука била донесена поради легитимноста на застапу-
вањето, а во случајот на Македонија, со цел да се добие пристап бидејќи 
конкретниот советник бил близок до министерот. 

КАЗАХСТАН 

Во овој случај, истражувачката уживала голем углед во Агенцијата за државни службени-
ци како раководителка на програмата за меѓународно градење капацитети. За мошне за-
творениот систем во Казахстан, фактот дека советот доаѓа од лице внатре во Владата бил 
многу важен. Сепак, за Министерството за правда, таа не била позната во оваа област, 
па кога се обратила до нив за да работат заедно на едношалтерскиот систем, истражу-
вачката открила дека Министерството го проверило нејзиното минато во Агенцијата за 
државни службеници. 

И меѓународната димензија на искуството на истражувачката придонела застапувањето 
навистина да се случи. Фактот дека таа е докторанд на Универзитетот во Единбург и дека 
има работна стипендија за јавни политики од Фондациите Отворено општество12 бил од 
клучно значење во изградбата на нејзиниот кредибилитет и на кредибилитетот на истра-
жувањето во оваа област на нова технологија, посебно за целните публики. Кога ја интер-
вјуиравме, таа ни кажа: „Ним навистина им се допадна да зборуваат со меѓународната 
димензија на моето искуство.“ 

Сепак, бидејќи е релативно млада самостојна истражувачка, без големо искуство во ова 
поле, таа сфатила дека нема развиено врски со донесувачите на одлуки. Затоа се обидела 
да најде посредник кој бил еден од советниците на министерот и кој се сметал за лидер 
на јавното мислење за едношалтерски систем. Советникот ги прифатил и ги презентирал 
идеите и доказите пред министерот, а потоа министерот донел одлука да дејствува спо-
ред нив. 

Потенцијалниот 
посредник 
треба да биде 
вистинскиот 
избор за вашата 
кампања.
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МАКЕДОНИЈА 

Студиорум со години работел на изградба на добра репутација во областа на јавното здравје 
во Македонија. Претходно, тие работеле на проекти во Министерството за здравство и се 
приклучиле на меѓународната мрежа за јавно здравство која го подготвила нацртот на По-
велбата на ЕУ за правата на пациентите. Тоа било почетната точка за нивното застапување. 

Исто како и во случајот на Казахстан, токму идентификувањето советник во Министер-
ството за здравство било од клучно значење за успешноста на застапувањето. Всушност, 
советникот бил колега и пријател на истражувачката од Студиорум и тој размислувал за 
нови идеи за реформа на здравствениот систем кои би ги презентирал пред новоимену-
ваниот министер. Потоа, тој ја имал улогата на посредник во случајот преку презентација 
на идеите од истражувањето како негови идеи пред министерот и успешно ја вклучил ис-
тражувачката во работната група во министерството задолжена за подготовка на законот. 

Треба да се наведе дека истражувачката не сакала да го презентира истражувањето на 
традиционален начин, односно, на состанок со министрите и другите експерти, бидејќи 
се сомневала во својата способност да го издржи притисокот. Советникот, кој имал улога 
на посредник, комуникатор и потоа на вмрежувач, навистина имал огромно значење во 
реализацијата на застапувањето. 

Од овие студии на случаи може да се извлечат две важни лекции:

• Наоѓањето посредници за јавната политика, кои се поврзани со 
владиниот сектор, е голема предност. 

Посредниците за јавни политики обично се луѓе од невладиниот 
сектор или консултанти надвор од владиниот круг, но двата случаи 
дадени погоре покажуваат дека вакви активисти може да се најдат и 
во владата, најчесто во улога на советници. Во случајот на Казахстан, 
истражувачката успешно и стратегиски го идентификувала вистин-
скиот посредник, министерски советник кој бил лидер на јавното 
мислење за едношалтерски системи, и затоа, таа знаела дека тој 
ќе биде отворен за истражувањето и за предлозите што ги презен-
тирала за конкретното прашање и дека тој директно ќе ги внесе во 
вистинскиот круг за донесување одлуки. Во ваков затворен систем, 
истражувачката сфатила дека нејзините предлози ќе бидат прифа-
тени само доколку таа најде поддржувач и агент во рамките на Вла-
дата. Во случајот на Македонија, новиот советник активно барал 
свежи идеи за да ги презентира пред министерот и со тоа, покажал 
дека волноста и отвореноста се незаменливи фактори во изборот на 
вистинското лице кое ќе биде посредник. Поради долгогодишниот 
професионален и личен однос на истражувачката со советникот, таа 
релативно лесно ја стекнала неговата поддршка за нејзините пред-
лози. Ваквиот инсајдерски и директен пат до лицата на власт го олес-
нува процесот на застапување кој може да се случи во релативно 
краток временски период. 
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• Генерално, посредниците не се витези на бел коњ кои го спасуваат 
денот, туку имаат витална улога во конкретна фаза од кампањата. 

Обата примера покажуваат како посредниците претендираат да 
имаат конкретна улога во обезбедувањето врска или продавањето 
на идејата пред конкретна публика, наместо да ја преземат целата 
работа во свои раце и да станат лицето на кампањата. Македонскиот 
пример е добра илустрација за различните гласници кои биле корис-
тени во различни фази од кампањата за застапување, односно, уло-
гата на посредникот била да го заврши процесот на омекнување за 
да се продаде идејата за донесување Закон за правата на пациенти-
те пред министерот. Откако министерот ја прифатил идејата, Студио-
рум, како организација која го спровела истражувањето, повторно ја 
презела улогата на гласник и била вклучена во работната група за да 
преговара за деталите и да обезбеди спроведување на Законот. Овој 
пример го поставува прашањето дали навистина постојат поединци 
со ваков широк спектар вештини13 и дали можат да бидат гласници 
или посредници во сите аспекти од една кампања. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за лицето на вашата кампања:  

 5 Дали вашата организација ќе биде лицето на вашата кампања?

 5 Дали уживате углед и видливост во кругот за донесување одлуки за да ве сметаат за 
кредибилен и сериозен глас за даденото прашање?

 5 Дали ги имате потребните социјални и комуникациски вештини за ефективна 
комуникација и преговори за предлозите за јавната политика?

 5 Можеби некој друг треба да ја предводи кампањата? Дали тоа треба да биде поединец, 
организација или коалиција?

 5 Дали можете да идентификувате соодветни кандидати со вистинскиот профил кои ќе 
бидат лицето на вашата кампања?

 5 Дали треба да ги поделите улогите и други лица да ја претставуваат кампањата во 
одреден капацитет? На пример, за различни делови од комуникацијата? За различни 
целни публики?

 5 Дали можете да идентификувате агент/посредник за јавната политика во рамки на 
мрежата (од невладиниот или од владиниот сектор) кој може да ја преземе клучната 
улога на гласник?

 5 Дали постојат други конкретни критериуми поврзани со вашиот контекст или прашање 
кои се релевантни во изборот на гласникот? На пример, етничка припадност или јазик?
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5.3  МОБИЛИЗИРАЊЕ ПОДДРШКА    
 ОД ДРУГИТЕ

Надвор од вашиот тим гласници или посредници, поседувањето широка 
поддршка од другите, без оглед дали се дел од формална коалиција или 
неформална мрежа на поддржувачи, е многу важен фактор за ефективно 
застапување.14 Да се биде во можност да се покаже дека влијателни лица, 
организации, здруженија на засегнати страни, па дури и советници или 
креатори на јавните политики се на ваша страна е од клучно значење за 
изградба на легитимноста на позицијата што ја презентирате. Во суштина, 
искуството покажува дека најуспешните мрежи, кои поддржуваат иниција-
тиви за јавно застапување, вклучуваат различни чинители, вклучително и: 
истражувачи, донесувачи на одлуки, НВО и засегнати страни.15 Вам нависти-
на ви требаат пријатели во процесот, но тоа не значи само здружување на 
силите со оние кои веќе се блиски со вас, напротив, тоа се однесува на гра-
дењето стратегиски сојузи. 

Градењето вакви мрежи со конкретна намена значи вклучување на сите чи-
нители уште во раните фази и нивно континуирано информирање во текот 
на процесот, што пак, укажува дека координацијата и комуникацијата се од 
критично значење.16 Во суштина, градењето ваква поддршка е првиот че-
кор во многу кампањи за застапување бидејќи одобрувањето и поддршката 
од широк круг луѓе ќе ги натераат донесувачите на одлуки да ве слушнат и 
да се вклучат во вашите идеи, наместо да ве игнорираат. Затоа, надоврзу-
вајќи се на вашата анализа на луѓето, мрежите и моќта како дел од циклусот 
„влез во процесот“ од РПЗ, вие треба стратегиски да размислите кој ви тре-
ба и кој може да го регрутирате како поддржувач и како да градите широка 
поддршка во мрежата. Повторно ќе нагласиме дека честопати, личните и 
неформалните односи се многу важни за оваа работа. 
 
Треба да размислувате подалеку од поддршката што со себе ја носат ко-
алиционите партнери, односно и за ресурсите и за капацитетите што не 
ги поседувате, а би можеле да ги искористите во вашето застапување. На 
пример: аналитички капацитет, финансирање, претходно искуство со заста-
пување, пристап до други мрежи, групи на поддршка, истражувања, пода-
тоци, медиуми и меѓународни организации или креатори на јавни полити-
ки. Како што кажавме претходно, дефинирањето на вашата поддршка врз 
основа на идентификуваните празнини во ресурсите и во капацитетите и 
врз основа на вештините и на искуствата, кои ги надополнуваат вашите, е 
пофокусирано и повнимателно од склучувањето сојузи со вашите пријатели 
од мрежата. 

Градењето и потпирањето на мрежата на поддршка биле суштински дел од 
успешното застапување во сите четири студии на случаи, а подолу се даде-
ни два примера. 

Поддршката од 
широк спектар 

засегнати страни 
ќе го направи 

вашиот предлог 
попривлечен за 

донесувачите на 
одлуки.

Градењето 
мрежа не се 

однесува само 
на бројноста 

туку и на 
градењето 

стратегиски 
сојузи.
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МАКЕДОНИЈА 

Два примера од овој случај: 

1. Повеќе години пред кампањата, Студиорум бил член на меѓународна мрежа на НВО 
која работела на подготовка на Повелбата на ЕУ за правата на пациентите. Ова било 
силна почетна точка за да може Владата да ги препознае како организација до која 
треба да се обрати за конкретната област. 

2. За време на парламентарната дебата за Законот за правата на пациентите, Владата 
размис лувала за донесување на Законот без да дискутира за фискалните импликации на 
некои од правата пропишани со него, како што е правото на второ медицинско мислење. 
Затоа, Студиорум и други НВО, преку група пратеници, биле во можност да извршат при-
тисок врз Владата да даде време за јавна дебата и инпут во однос на потребните финан-
сиски распределби со цел принципите од Законот да станат реалност. 

МОНГОЛИЈА 

Во овој случај, како независна НВО во Монголија со долго искуство, Форумот Отворено 
општество имал пријатели во многу политички и невладини кругови. Тие ја добиле прва-
та копија од нацрт-договорот од пратениците со кои имале воспоставено долгорочна со-
работка. Министерската работна група, која ги почнала преговорите, го чувала договорот 
во тајност до неговото поднесување во Парламентот. 

Поради добрите врски со невладиниот сектор, Форумот Отворено општество дејствувал 
само како олеснувач и ги собрал партнерите на еден медиумски настан. Откако тие ја 
презентирале нивната негативна анализа на нацрт-договорот, пошироката коалиција на 
НВО веднаш реагирала. Во суштина, речиси веднаш се случиле улични демонстрации и 
лобирање во Парламентот. 

Од случајот на Монголија може да се изведе уште една лекција за поддрш-
ката од другите за вашата кампања за застапување:

• Градењето мрежи на поддршка е долгорочен проект и тој обично 
не се врзува само за една кампања за застапување. 

Во многу планови за застапување, градењето коалиција е наведено 
како прва фаза од проектот. Сепак, дури и кога имате нова идеја, која 
сакате да ја презентирате пред потенцијалните партнери, вие не им 
се јавувате како гром од ведро небо, туку прво се обраќате до луѓето 
што ги знаете, а тие можат да ве поврзат со други кои можеби се за-
интересирани. Освен тоа, ако долг временски период се фокусирате и 
работите во една област на јавна политика во една држава или реги-
он, вие ќе станете дел од мрежата на луѓе и организации вклучени во 
тоа прашање. Се разбира, најдобро е овие мрежи да бидат претходно 
воспоставени и да бидат во можност да се активираат во краток рок. 

Веќе 
воспоставените 
мрежи на 
поддршка 
овозможуваат 
брзи реакции 
кога ќе се појави 
опортунистичка 
криза.
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Прозорците за влез во јавната политика не се отвораат секогаш на пред-
видлив начин или со претходна најава. Затоа, да се биде во позиција брзо 
да се реагира кога ќе се појави можност значително ќе ги зголеми вашите 
шанси за постигнување влијание. Случајот од Монголија дава добар при-
мер за непосредно мобилизирање на веќе постојна поддршка и ги покажу-
ва придобивките од времето инвестирано во постојано вмрежување како 
приоритет, кое, пак, не се однесува само на една кампања за застапување. 
Долгорочната инвестиција во градењето мрежа и одржувањето на угледот 
на независна организација му овозможиле на Форумот Отворено општес-
тво пристап до нацрт-договорот за ископување руди, што било од клучно 
значење за создавање можност за реакција пред да биде предоцна.

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за поддршката од другите што ви треба во вашата 
кампања за застапување: 

 5 Каков вид и ниво на поддршка од другите ви требаат за да ги постигнете вашите цели?

 5 Дали може да се потпрете на веќе основана мрежа за кампањата или, пак, треба да 
регрутирате нови членови?

 5 Кои се клучните луѓе кои ви требаат да застанат во поддршка на вашата позиција? Дали 
тие се дел од вашата мрежа и дали други поддржувачи можат да ви помогнат да ги 
убедите да станат дел од вашата мрежа?

 5 Кои луѓе полесно ќе може да ги убедите, а кои потешко?

 5 Кој ќе ви се приклучи во заложбите само откако ќе обезбедите поддршка од другите во 
вашиот тим?

 5 Дали има луѓе кои сметате дека ви се неопходни за да ги пополнат празнините во однос 
на вештините и на ресурсите што во требаат во кампањата?
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6

РАМКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА 
ЗАСТАПУВАЊЕТО (РПЗ) – 
ПОРАКА И АКТИВНОСТИ

Пораката не се
фокусира на она
што сакате да го
кажете, туку како
да ја ангажирате
целната публика.

Откако сте нашле начин за влез во процесот и сте ги идентификувале клуч-
ните публики на вашето застапување и, во најмала рака, сте донеле првич-
на одлука за носителот на пораката, треба да подготвите комуникациски 
план за она што сакате да го пренесете: тоа се вашата „порака“, пакетот 
активности за застапување и комуникациските алатки. По деталниот про-
цес на истражување и анализа, истражувачите неретко не знаат од каде да 
почнат да ја раскажуваат приказната и како да ја извлечат суштината на тоа 
што го откриле. Често се обидуваат да ја раскажат целата приказна и загла-
вуваат во ситни детали или методолошки предизвици, кои за нив се мошне 
интересни, но се збунувачки за оние што не се истражувачи. 

Кога ги планирате вашите пораки, фокусот не треба да биде на она што са-
кате да го кажете за истражувањето, туку како да се потпрете на истражу-
вањето за да ја натерате целната публика да ги разбере, да се вклучи и да 
верува во вашите наоди и предлози. Во таа насока, првата пречка со која 
ќе се соочите е фактот дека не сакате да бидете игнорирани или погрешно 
разбрани. Многу често, добрите идеи не добиваат реакција бидејќи за нив 
нема комуникациски план. Ние често ги потсетуваме учесниците на нашите 
обуки дека со застапувањето се обидуваме да ја промениме јавната полити-
ка, а не да ги полниме библиотеките, и иако таквата работа помалку се цени, 
фокусирањето на комуникацискиот аспект од проектите за јавни политики 
се покажува исто толку важно колку и развивањето на деталната анализа. 

Откако сте ја развиле идејата за тоа како да ја фокусирате вашата порака, 
треба да одлучите како ќе ја испорачате за да биде привлечна и убедлива. 
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Она што е уште поважно е да дозволите доволна интеракција со целните 
публики за да се вклучат, да ги разберат, да преговараат и на крајот, да пре-
земат сопственост врз вашите идеи. Со други зборови, вие мора да дизајни-
рате осмислен пакет-активности за застапување и комуникациски алатки. 
Потпирајќи се врз мапирањето и врз планирањето што ги направивте во 
кругот „влез во процесот“, веќе сте ги идентификувале можноста или вре-
менската рамка за почнување или за продолжување на вашата кампања за 
застапување и конкретните целни публики. Сега, кога ги осмислувате ваша-
та порака и активностите, планирате да ја искористите избраната можност и 
да ја насочите јавната дебата во прилог на вашите цели. Ова преклопување 
во процесот на планирање е прикажано на слика 10. 

Активностите за
застапување

мора да обезбедат
доволно можности

целните публики
да се ангажираат, 

да дискутираат 
и да преземат

сопственост врз
вашите идеи.

СЛИКА 10. 
Порака и активности (РПЗ) 

Користејќи ги информациите од планирањето на другите елементи од РПЗ и 
влегувањето во третиот круг, сега треба да минете низ следниве пет чекори за 
подготовка на планот за формулирање на пораката, за донесување одлуки за 
активностите за застапување и за управувањето со процесот на комуникација: 

• Подготовка на детален профил на публиката;

• Формулирање на пораката за публиката;

• Избор на активности за застапување и комуникациски алатки;

• Оценка на стратегискиот ризик на вашата кампања;

• Справување со предизвиците и со реакциите.
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За да го фокусирате планирањето од овој круг, прво треба да ги разберете 
целите што сте ги поставиле за да ја придвижите публиката од разбирање, 
кон преземање сопственост врз идеите, а овој дел од работата почнува со 
краток преглед на нашиот модел за комуникација што го води планирањето 
на петте чекори од овој круг. 

6.1 ДЕФИНИРАЊЕ СОПСТВЕНОСТ 
 И АКЦИЈА ПРЕКУ ДИЈАЛОГ – 
 МОДЕЛ ЗА КОМУНИКАЦИЈА

Конотацијата на зборот „порака“ е доста еднонасочна и упатува на нешто 
што го испраќате до некој друг, а потоа чекате тој/таа да ви одговори. Ако го 
земете буквалното значење на „планирање на застапување“, ќе забележите 
дека вашата примарна работа се однесува на подготовката на првата пора-
ка, по што чекате одговор. Овој приод најубаво се резимира со реченицата: 
„Истражи го, напиши го, и тие ќе го најдат.“1

Сепак, искуството покажува дека ефективното застапување е двонасочен 
процес на посредување и преговарање кој обично налага време и напор.2 

Кога го заземате овој приод, веднаш се оддалечувате од идејата дека заста-
пувањето е само „презентација на вашите наоди“ или еднонасочен тран-
сфер и гледате на развивањето на вашата порака како на процес за отпочну-
вање дијалог.3 Се разбира, нема да можете да ги предвидите сите реакции 
на вашата првична порака, ниту пак, ќе бидете сигурни во која насока ќе 
се движи процесот, но деталното познавање на играчите и на теренот ќе 
ви овозможи да направите доста добра проценка за веројатниот тек на 
дијалогот. Исто така, кога на вашата кампања гледате како на почеток на 
дијалог, веднаш ги разгледувате реакциите и ја согледувате потребата да 
останете вклучени во насочувањето на натамошниот развој на дискусијата. 

Ова дополнително го зајакнува централното значење на осмислувањето на 
вашите пораки, како и на комуникациските активности и алатки, со силен 
фокус на вклучувањето и на убедувањето на конкретните целни публики. 
Се разбира, останувањето во дијалогот не е доволно. Напротив, мора да 
имате јасна цел за вашата вклученост во овие дискусии и јасна намера да 
влијаете врз процесот на донесување одлуки во смисла на негово насочу-
вање. Уште еднаш нагласуваме дека предизвикот на застапувањето е во 
фактот дека станува збор за процес кој треба да ги насочи и убеди креато-
рите на јавното мислење и оние кои донесуваат одлуки тие да ја преземат 
сопственоста врз вашите зборови, идеи, докази и предлози и да дејствуваат 
по нив. Природно, овој процес вклучува и често почнува со презентација на 
вашите идеи, но основата на процесот на комуникација повеќе се однесува 
на посредувањето и на преговарањето и, во крајна линија, подразбира пре-
фрлување на сопственоста врз вашите идеи. 

Сопственоста е крајниот резултат на успешниот процес на застапување. 
Кога ги планирате вашите пораки, опсегот на активностите за застапување 

Осмислете ги
вашата порака и
активности во
насока на
почнување
дијалог, а не
како
еднонасочно
информирање.

Крајната цел на
комуникацијата
на застапувањето
е трансфер на
сопственоста:
откако целните
публики ќе ги
презентираат
вашите идеи
како свои, тие се
подготвени да
дејствуваат
според нив.
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и комуникациските алатки, сфаќате дека ви треба пакет почетни цели за 
да го постигнете тоа. На слика 11 е прикажан комуникацискиот модел за 
јавното застапување кој ги илустрира предизвиците или фазите пред цел-
ната публика да ја преземе сопственоста врз идеите и врз предлозите, како 
и последователните дејства. Почнувајќи од долната рамка и движејќи се 
нагоре, овие рамки ги презентираат фазите низ кои мора да мине секоја 
публика за да ја преземе на крајот сопственоста врз предлозите за јавната 
политика. Оттука, кога ги дизајнирате вашите пораки, активности и кому-
никациски алатки, од суштинско значење е да ги имате на ум ова движење 
и овие фази за да бидат осмислени на начин на кој ќе го олеснат ваквото 
движење. Треба да се нагласи дека целите од соодветните фази во овој мо-
дел се однесуваат на начинот на кој сакате вашите публики да реагираат на 
пораката и на вашите активности. 

СЛИКА 11. 
Комуникациски модел за застапување: 
Дефинирање сопственост и акција преку дијалог 

Формулирањето ефективни пораки е уметност на балансирање меѓу ба-
рањето внимание, давањето поттик и упатувањето закани, преку кои се 
апелира до грижите и до вредностите на публиката, а се поддржани со 
вистинските докази за да застанат целните публики на ваша страна. Како 
што покажуваат бројните фази од комуникацискиот модел, треба да бидете 
подготвени да инвестирате време, напори и ресурси; да бидете упорни во 
справувањето со реакциите што ги предизвикувате; и да управувате и да 
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го насочувате процесот, преку вашите активности и комуникациски алатки, 
кон постигнување на целта за да преземе целната публика сопственост врз 
идеите и да дејствува според нив.4 Имајќи го предвид овој комуникациски 
модел на застапувањето, ние даваме краток преглед на петте главни чекори 
од мапирањето и од планирањето на кругот „порака и активности“ од РПЗ. 

6.2 РАЗВИВАЊЕ ДЕТАЛЕН ПРОФИЛ   
 НА ПУБЛИКАТА 

Ако застапувањето е дијалог чија цел е да се убеди целната публика да ги 
присвои вашите предлог-идеи како сопствени, тогаш поседувањето детал-
но знаење за неа или профил на овие публики е клучна почетна точка.5 Ова 
сознание е основен водич како да ги фокусирате вашите пораки и да избе-
рете соодветни активности и комуникациски алатки, но во исто време, тоа 
ве информира што треба да избегнете.
 
Кога го баравте вистинскиот начин за влез во процесот во првиот круг од 
РПЗ, ги мапиравте играчите и теренот во целниот процес, вклучувајќи ги и 
тековните размислувања и ставови, како и нивото на консензус и на кон-
фликт во дебатата. Надоврзувајќи се на таа анализа, сегашното мапирање 
и планирање одат чекор натаму за да се стекне подобро разбирање за кон-
кретните целни публики и да се откријат причините или поттикнувачките 
структури кои довеле до нивните моментални позиции. Анализата на пот-
тикнувачките структури што ги насочуваат нивните мислења и ставови е ис-
клучително корисна почетна точка во размислувањето како да формулира-
те пораки и предлози кои публиките лесно ќе ги прифатат. Исто така, треба 
да се обидете да не давате едноставни изјави за интереси и вредности и 
да преминете на поемотивни или „лични“ елементи од нивните надежи и 
стравови во врска со прашањето. 

Некој може да каже дека ова е анализа на засегнатите страни, што е точно, 
но само до одредена мера. Сепак, нашето искуство покажува дека алатките 
за анализа на засегнатите страни претендираат да останат на нивото даде-
но во кругот „влез во процесот“ од РПЗ. Темелноста на анализата, која ние 
ја предлагаме во овој чекор, е поквалитативна елаборација на обидот да 
се разберат историјата и еволуцијата кои довеле до тековните ставови на 
целната публика што сте ја идентификувале. Откако сте направиле детално 
истражување или анализа на целното прашање на јавната политика, голе-
ма е веројатноста дека вие веќе ги поседувате овие сознанија. Сепак, мора 
да бидете свесни дека овие сознанија од темелната анализа обично не се 
наведуваат во документот за јавната политика или во извештајот. Затоа, во 
овој момент, корисно е вие и вашиот тим да направите целосна елабора-
ција на профилите на овие публики која ќе ви послужи како водич за доне-
сување поинформирани и подобри одлуки за пораките, за активностите и 
за алатките што ќе ги насочите кон вашите конкретни публики. 

Одете подалеку
од тековните
позиции и
интереси на
целните публики
за да ги
разберете
нивните поттици,
надежи и
стравови.
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Една од нашите студии на случај го илустрира примерот како истражувачите 
подготвиле детален профил на публиката. 

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Во случајот на Митровица, истражувачите развија многу детален профил на малцинското 
српско население во северниот дел од градот и на причините што довеле до нивните 
цврсто закопани позиции на почетокот на застапувањето. Структурата на поттици, наде-
жите, стравовите и сеќавањата на локалното население беа во центарот на вниманието 
на нивното застапување. 

СТРУКТУРА НА ПОТТИК
Во годините пред и по интервенцијата на НАТО на Косово (UNSCR 1244) од 1999 година, 
многу Срби го напуштиле регионот и се преселиле во неоспорените територии на Србија. 
До 2002 година, северна Митровица била единствената урбана област на Косово (UNSCR 
1244) населена со Срби која имала болница и универзитет, односно, таму живеело насе-
ление кое го сочинуваат професионални и урбани елити. Се разбира, Владата во Белград 
сакала да го задржи ова население во градот и исплаќала субвенции за јавните работни-
ци кои останале да живеат во Митровица. Нивните плати, вклучувајќи ги и овие субвен-
ции, биле два до три пати повисоки од оние на јавните службеници, како што се лекари 
или наставници, кои работеле во другиот дел од Србија. Исто така, јавниот сектор бил 
поголем во српскиот дел од градот во споредба со времето кога целиот град бил орга-
низиран како единствена неделива административна единица. Субвенциите од Белград, 
исто така, биле надополнети со субвенции од Приштина, која сакала да изгради имиџ на 
поддржувач на малцинското население. 

Освен тоа, во градот има само една индустрија, рудникот Трепча, од времето на соција-
лизмот. Во текот на 90-тите рудникот бил во лоша состојба и бил уништен за време на 
конфликтот во 1999 година, но со цел да ги заштити економските капацитети во градот, 
ООН, преку Привремената административна мисија на Косово (UNMIK), им исплаќала на 
поранешните работници одреден надомест. Во основа, српското население во Митро-
вица живеело од субвенции: истражувањето на Европската иницијатива за стабилност 
откри дека само 14 проценти од приходите на српското население доаѓаат од приватни 
бизниси. Освен тоа, Европската иницијатива за стабилност откри дека многу од добро-
платените професионалци во Митровица си ја заштитуваа својата иднина и купуваа ста-
нови во Белград во случај целата работа да пропадне. 

Признавајќи го силниот монетарен елемент во структурата на поттиците поврзана со овој 
спор, Европската иницијатива за стабилност почна од изненадувачките и најосновните 
економски факти резимирани во фразата дека градот „живее од кризата“ и дека „на Косо-
во ќе завладее крајна беда по завршувањето на кризата“, од што произлегува прашањето: 
„Зошто воопшто се бориме?“ Не изненадува фактот дека нивната порака беше фокусира-
на на отсуството на одржлива иднина и дека таа ги натера обете страни да се замислат. 

НАДЕЖИ, СТРАВОВИ И СЕЌАВАЊА
За да се осврне на овој аспект од приказната за двете заедници во Митровица, Европ-
ската иницијатива за стабилност подготви документарен филм со наслов „Хроника на 
претстојната смрт“.6 Преку филмот, тие направија обид да ги вратат луѓето назад кон 
сеќавањата за градот за време на социјализмот и да направат контраст со сегашната си-
туација, односно, етнички поделен град. Филмот ги потсети гледачите дека во рамките на 
стариот систем, Митровица бил град со голем степен на интеграција: тоа бил градот во 
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Југославија со најголем процент Срби кои зборуваат албански јазик. Србите и Албанците 
работеле рамо до рамо во рудникот Трепча и имале познат фудбалски тим со играчи од 
двете националности. За да биде порелевантна сликата за Митровица за моменталната 
состојба, во филмот биле прикажани интервјуа со двајца поранешни соиграчи, еден Ср-
бин и еден Албанец, кои останале пријатели, но не можеле да се посетуваат еден со друг 
поради конфликтот. Ваквата претстава за соживотот во Митровица ја споредиле наспроти 
впечатоците на децата и на другите возрасни лица кои денес живеат во поделен град. 
Фокусирајќи се на историјата на Митровица и на штетата врз социјалното ткиво на градот 
што ја направил конфликтот, Европската иницијатива за стабилност се обиде да ги пре-
насочи емоциите врзани за дебатата подалеку од силните и страшните националистички 
наративи, кои биле причина за конфликтот, кон понадежен локален наратив.

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Развијте детален профил на вашите целни публики: 

 5 Која е тековната позиција на различните клучни засегнати страни за прашањето на јавната 
политика? Колку се цврсти засегнатите страни во нивните сегашни позиции?

 5 Кои се поттиците или интересите за да се држат до таквите ставови?

 5 Обидете се да ја елаборирате приказната зад ваквите ставови: која е историјата зад 
нивните позиции и како таа се развивала до овој момент?

 5 Постои ли елемент на лична или емоционална приврзаност за ставот што го имаат 
засегнатите страни? Во таа смисла, како тие дискутираат за своите надежи и стравови?

6.3 ФОРМУЛИРАЊЕ НА ПОРАКАТА    
 ЗА ПУБЛИКАТА

Кога се презентира истражување пред некоја публика, најчесто, оние кои 
доаѓаат од истражувачките или академските кругови ставаат преголем ак-
цент на самиот процес на истражување и на деталите. Публиките заинтере-
сирани за проблемите на јавните политики имаат различна професионална 
заднина и обично имаат ограничен интерес или капацитет за апсорпција на 
деталите од истражувањето; она што навистина ги интересира се имплика-
циите од наодите за предизвиците и дискусиите за сегашната јавна поли-
тика. Пораката што се изведува од истражувањето треба да биде аргумент 
за предизвикот на сегашната јавна политика и за потенцијалните решенија 
што се темелат врз резултатите и врз наодите од истражувањето.7

Откако развивте детален профил на целните публики, сега треба да раз-
мислите како да ја формулирате вашата порака за да допре до нив.8 Ако за 
момент се вратиме на комуникацискиот модел, планирањето на овој чекор 
треба да ви обезбеди најдобра шанса за успех во првите три фази, односно, 
треба да добиете публики кои ве разбираат, се ангажирани и, во најмала 
рака, стануваат убедени во аргументите што ги презентирате.

Пораката што ја
испраќате треба
да биде
конзистентна 
во сите
комуникациски
алатки.
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По долгиот процес на истражување и анализа, веќе генерирате огромен 
број докази, приказни, случаи, размислувања и наоди. Кога почнувате да 
размислувате за комуникацијата на она што сте го откриле, треба да напра-
вите избор на она што ќе биде нагласено од сите работи кои сте ги откриле, 
односно, која ќе биде „главната порака“ на истражувањето. Тоа е пораката 
која вие сакате конзистентно да ја пренесете до целните публики преку сите 
комуникациски алатки, на долг и на кус рок. 

Не изненадува фактот дека целите на застапувањето ќе го насочат изборот 
на она што треба да се нагласи во пораката која публиките ќе ја понесат 
со себе. Врз основа на вашите сознанија за: целните публики, структурата 
на поттик, надежите и стравовите што придонеле за нивните моментални 
ставови, треба да развиете аргументи кои ќе ги убедат целните публики да 
почнат да го преиспитуваат или да го надградуваат своето тековно размис-
лување и да се согласат со вашите идеи и аргументи. Целта ви е да ги убе-
дите да размислуваат поинаку, што, пак, е важен прв чекор за да почнат да 
градат сопственост врз новата конвенционална мудрост за прашањето на 
јавната политика, а во крајна линија, таквото менување и сопственост врз 
размислувањата ќе ви ја дадат предноста која ви треба за да го придвижите 
процесот во посакуваната насока. 

Процесот за избор на она што треба да се нагласи во пораката најдобро се 
претставува преку идејата дека вие треба да го презентирате само „врвот на 
сантата мраз“ која ја сочинуваат сите податоци и докази од истражување-
то. Имајќи на ум дека вашата порака е почеток на дијалогот за една тема, 
несомнено ќе имате можност да го презентирате другиот дел од „сантата 
мраз“ бидејќи публиките, кои се впуштаат во такви дискусии, се природно 
скептични и им требаат повеќе детали и ќе поставуваат многу прашања што 
одат подалеку од содржината која сте им ја пренеле со првичната порака за 
да ги поместите нивните позиции. 

Од практична гледна точка, формулирањето пораки за конкретни публи-
ки подразбира пораки кои ги допираат и ги ангажираат целните публики. 
Врз основа на истражувачките наоди, оваа заложба ќе развие аргумент 
кој јасно илустрира како „гледано од нивна перспектива, промената има 
смисла“.9 Логично, аргументот ќе треба да се обиде да ги спореди и да ги 
спротивстави тековните толкувања на доказите со оние што вие ги нудите. 
Исто така, често се вели дека мора да ги балансирате морковот (или сти-
мулансот: која е придобивката за целните публики од предлог-промената) 
и стапот (или заканата: што ќе се случи без таа промена), во обид да ги 
придвижите публиките од нивните тековни позиции. Студијата на случај од 
Македонија дава пример за поврзување на пораката со целните публики. 

Пораката е само
„врвот на сантата

мраз“ од сите
ваши 

истражувачки
наоди.

Пораките 
треба да бидат 
избалансирани

во однос на
давањето морков
(стимуланс) или

стап (закана).
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МАКЕДОНИЈА 

Главната порака што Студиорум ја испрати до Министерството за здравство во врска со 
Законот за правата на пациентите е добар пример како, од гледна точка на Министер-
ството, треба да се направи оваа промена: 

• Министерството секако треба да го донесе Законот како дел од процесот за 
пристапување во ЕУ. 

• Ние веќе ја завршивме вашата домашна задача, односно, го направивме истражу-
вањето за најдобрите меѓународни и регионални практики и спроведовме анкета 
за јавното мислење на македонските граѓани. 

• Ви нудиме експертиза, врз основа на партнерство, за да се заврши оваа работа на 
начин поинаков од вообичаениот „сечи, залепи“ приод, и тоа, преку приод кој е 
сензитивен на македонската ситуација и ги исполнува барањата на ЕУ. 

Оваа порака вклучува добар баланс на стимуланси и закани, а на Министерството му 
нуди кредибилно меѓународно истражување и локална анкета. 

Кога на нашите обуки дискутираме за изборот на она што сакаме да го наг-
ласиме, многу често учесниците го ставаат под знак прашање „манипули-
рањето“ или „извртувањето“ на пораката за да биде привлечна за целните 
публики. Одговорот на ова прашање е следниот: ако сакате да ја зачувате 
вашата репутација на истражувач, пораките кои ги создавате не треба да 
ги минат границите на веродостојното презентирање на она што сте го от-
криле. Исто така, ако одлучите да ги претставите наодите на неверодосто-
ен начин за да бидат привлечни за одредена целна публика, несомнено е 
дека тоа ќе излезе на површина при испрашувањето и при дискусијата што 
следуваат во секој процес на застапување. Во стручната литература, некои 
автори го критикуваат овој процес на поедноставување или редуцирање 
на пораката за јавната политика затоа што, како што велат, „ја занемарува 
сложеноста на предизвиците на јавните политики“.10 Сепак, се чини дека 
овие коментатори забораваат дека пораките претставуваат само почеток на 
долгата дискусија која се фокусира токму на сложеноста, пред да се случи 
какво било влијание врз одлуките за јавните политики. 

Следниве заемни димензии треба да се земат предвид при формулирање-
то пораки што се поврзуваат со размислувањето на целните публики: 

• Осигурете се дека вашата порака е релевантна за јавната политика. 

• Осигурете се дека вашата порака презентира практични и корисни 
решенија. 

• Користете едноставна комуникација за да биде пораката достапна. 

• Направете ја пораката незаборавна и пренослива. 
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6.3.1 Осигурете се дека вашата порака е   
 релевантна за јавната политика 

Треба да се направи јасна врска на фокусот на вашата порака со проблемот 
на јавната политика кој се дискутира во моментов и со тековниот приод на 
власта кон јавната политика, односно, пораката да биде релевантна на јав-
ната политика. Во суштина, релевантноста може да оди подалеку од овие 
два елемента, и тоа, до нивото што вам ви е потребно за да опфатите други 
прашања, како што се: процесот на донесување одлуки, тековните размис-
лувања и позиции, засегнатите страни, тајмингот, ресурсите или капаците-
тите, за да покажете навистина дека истражувањето соодветно се вклопува 
во тековниот предизвик и во средината на јавната политика.11 Овој предиз-
вик убаво е резимиран во следниов цитат: 

„Така, новото знаење се излева во калапот на претходното 
разбирање, кое можеби не соодветствува со концептот за 
студија на истражувачот.“12

Првиот дел од цитатот ја нагласува потребата за поврзување на истражу-
вањето и на наодите со она што е веќе познато и за користење на комуни-
кацискиот модел на застапувањето за да им се помогне на целните публики 
да ги признаат, разберат и да се ангажираат за вашите идеи и предлози. 
Вториот дел истакнува дека истражувањето често почнува со претпоставки 
или прашања кои се многу поразлични од оние што се поставуваат во те-
ковната дискусија за едно прашање. Застапувачот е оној кој треба да најде 
начин  да направи силни поврзувања меѓу истражувањето и рамката на на-
ративот за јавната политика. Студијата на случај од Македонија ја илустрира 
потребата за поминување на оваа граница. 

МАКЕДОНИЈА 

Македонскиот случај го покажува вообичаениот предизвик за истражувачите според кој 
тие треба да преминат од рамката или агендата на една меѓународна организација во 
национален контекст. Воведувањето закон за правата на пациентите било индиректно 
поставено како предуслов за пристапувањето на државата во ЕУ, и на таа основа, истра-
жувачката подготвила студија за правата на пациентите во државите од Западен Балкан, 
со посебен фокус на нејзината држава, Македонија. 

На почетокот на кампањата имало потреба за врамување и за поврзување на предлогот 
или приодот со тековното законодавство за здравство, односно, најголемиот дел од пра-
шањата опфатени со Законот за правата на пациентите веќе биле покриени во различни за-
кони, но новиот предлог ги спојувал сите прашања заедно, и тоа, од перспектива на правата 
на крајниот корисник на услугите. Исто така, постоела потреба да се покаже дека новиот 
Закон ќе додаде одредени права или привилегии за пациентите и дека испораката на овие 
права ќе наложи дополнителни средства. Освен тоа, застапувачката требало да ги смири 
стравовите на здруженијата кои ги застапувале лекарите дека Законот нема во голема мера 
да го смени односот меѓу лекарот и пациентот во врска со тужби за негрижа и осигурителни 
побарувања, туку напротив, ќе обезбеди дополнителна законска заштита за лекарите би-
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дејќи нивните матични здравствени институции се ставени во преден план. Затоа, работата 
на повторно врамување и градење релевантност била од големо значење на почетокот на 
оваа кампања за застапување. 

6.3.2 Осигурете се дека вашата порака   
 презентира практични и 
 корисни решенија

Во случај на применети истражувања, второто прашање поврзано со вос-
поставувањето цврста основа за вашите пораки на застапувањето се одне-
сува на потребата за презентација на практични, остварливи предлози или 
решенија по кои може да се дејствува: очигледно е дека препораките мора 
да бидат корисни за целните креатори на јавни политики13 или „мора да 
имаат оперативна релевантност“.14

Низ годините, наидовме на голем број примери за истражувања на јавни 
политики кои биле непосредно отфрлени од страна на целните публики со 
објаснување дека: „Тоа е мошне интересно, но јас не знам што да напра-
вам со него.“ Како што беше претходно споменато, академиците се фоку-
сирани на опишување на општеството и на неговите предизвици, и тоа го 
прават мошне добро: тие го идентификуваат она што треба да се промени, 
но обич но даваат нејасни предлози за начинот на кој треба да се направи 
промената. Во такви случаи, тие не успеваат да одговорат на фамозното 
прашање: „Па што?“. Во оваа насока, втората вообичаена пречка доаѓа од 
НВО кога ја презентира својата предлог-политика која, во суштина, претста-
вува „листа на желби“ за она што тие би сакале да се смени само врз основа 
на вредностите за кои се залагаат. 

И во двата случаја, предлозите не водат доволно сметка за реалните огра-
ничувања на креирањето јавни политики или за начинот на кој се донесува-
ат одлуките, а уште помалку за буџетските ограничувања и за предизвиците 
поврзани со капацитетите за реализација на овие предлози. На нашите обу-
ки, креаторите на јавни политики нè известија дека многу лесно можат да 
проценат една предлог-политика со тоа што прво ги читаат препораките и 
оценуваат дали тие одразуваат познавање на секојдневната работа на вла-
дата во целната област.15 За жал, тие ретко го читаат остатокот од докумен-
тот ако овие предизвици и реалности не се соодветно одразени. 

Затоа, ако вашите препораки не се цврсто засновани на предизвиците и на 
реалните пречки, тогаш основата на пораката е нестабилна. Студијата од 
Казахстан дава пример за предлог-политика која е јасно поврзана со преч-
ките и со недостатоците што истражувачката ги идентификувала во спрове-
дувањето на едношалтерскиот систем во нејзината држава. 
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КАЗАХСТАН

Кога го развивала предлогот за подобрување на едношалтерскиот систем во Казахстан, 
истражувачката прво знаела дека Министерството за правда (агенцијата одговорна за 
спроведување на едношалтерскиот систем) не направило темелна оценка на овој систем 
– што било неопходно поради критиките за моделот во медиумите и во јавноста. Позна-
вањето на овој факт ѝ овозможило на истражувачката да даде непосреден придонес во 
надминување на јазот во администрацијата и во процесот на донесување одлуки. 

Истражувањето довело до сознание дека едношалтерскиот систем повеќе се користи 
како пошта, а не како центар за услуги, односно, службениците им помагале на граѓаните 
во пополнувањето формулари кои подоцна биле проследени до соодветната агенција, 
наместо да ги обработуваат формуларите на самото место и да ги испорачаат дадените 
услуги, како што налага моделот. Исто така, бидејќи владините агенции опфатени со ед-
ношалтерскиот систем продолжиле да нудат директен контакт за граѓаните, другиот наод 
се однесувал на фактот дека едношалтерскиот систем се користел како алтернативна точ-
ка за контакт со граѓаните, наместо како единствена точка за контакт. 

За истражувачката, една од главните причини зошто овие владини агенции продолжиле 
да нудат директни јавни услуги била желбата на државните службеници да го задржат 
пристапот до изворите за коруптивни исплати; исто така, меѓу нив имало очигледно мало 
разбирање на целиот концепт на едношалтерскиот систем. Токму затоа, истражувачка-
та избра да ги наведе овие предизвици во препораките и во пораките, а потоа да даде 
предлог кој се фокусира на посоодветен модел за едношалтерски систем и долгорочна 
програма за сеопфатен развој на капацитетите. 

6.3.3 Користете едноставна комуникација   
 за да биде пораката достапна

Додадена вредност на едно истражување е да го збогати процесот на креи-
рање јавни политики со експертска анализа и сознанија. Сепак, кога истра-
жувачите треба да ги искомуницираат своите наоди, често забораваат дека 
сите публики не ја поседуваат нивната експертиза. Всушност, и експертите 
и креаторите на јавни политики доаѓаат од најразлични области и полиња 
на експертиза. Како што истакна еден угледен научни:

 
„Сосема е во ред да размислувате како економист, но не пи-
шувајте како економист. Нагласете ги конкретната одлука, ос-
новниот проблем и опциите за негово решавање. Минимизи-
рајте ги методологијата, жаргонот и равенките.“16

Не можете ни да замислите колку се важни директниот, нетехнички јазик 
и стил на пишување: истражувачите, кои ги пишуваат своите пораки дос-
тапни за неекспертските публики, имаат многу подобра шанса да извршат 
влијание.17

Сосема е во ред
да размислувате
како економист,
но не пишувајте
како економист.
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Освен што ќе ги поедноставите јазикот и концептите за пошироките публи-
ки, вашата порака мора од самиот почеток да биде едноставна18 за да се 
надминат првите пречки во комуникацијата поради кои целната публика не 
може  да ги разбере и да се ангажира за вашите идеи. Доколку на целните 
публики им овозможите едноставен начин да ги сфатат вашите идеи, во тој 
момент, тие сигурно ќе ви постават многу прашања, и со тоа, на виделина ќе 
излезе сложеноста на проблемот/прашањето. Како што беше веќе споме-
нато, презентирањето на „врвот од сантата мраз“ овозможува пристап до 
важните наоди пред да се навлезе во сложеноста на прашањето/пробле-
мот. Несомнено, за да бидат многу публики убедени во вашата позиција, 
потребно е да ја сфатат сложеноста, но претходно постојат помали пречки 
поврзани со разбирањето и со ангажирањето што треба да се надминат 
пред да стигнете до тој момент, а вие треба да бидете свесни за нив кога 
ја формулирате вашата порака. Следниот пример го илустрира овој приод. 

МОНГОЛИЈА

Ова е многу добар пример како една потенцијално сложена анализа да се направи дос-
тапна за јавноста. Откако Форумот Отворено општество добил копија од нацрт-договорот 
за ископување руди, тие го дале за анализа на двајца експерти од институтот Revenue 
Watch. Едниот експерт бил задолжен да направи правна анализа на договорот, спореду-
вајќи го наспроти најдобрите практики за договори во ископувачките индустрии, и тоа, во 
однос на правата и на обврските на владата. Другиот експерт направил анализа на цифри-
те што се користеле во прилог на одобрување на овој договор, а во исто време разгледал и 
неколку можни сценарија за проектираните обрти поврзани со договорот, и тоа, од аспект 
на приходите на Владата. Двете анализи биле исклучително технички и сложени, но пока-
жале дека во текот на преговорите, токму основните прашања не биле соодветно поста-
вени или одговорени. Форумот Отворено општество го публикуваше своето мислење во 
дневниот печат, при што во прв план ги стави ваквите неодговорени прашања. 

Колумната носеше наслов „Ајванхо договор за ископување руди: седум прашања“.19 Ко-
лумната почнува со реченицата: „Еве неколку прашања што (Парламентот) треба да ги 
постави“, по што следуваат прашањата: 

• „Дали (договорот) е фер, добива ли Монголија вредност?“
• „Дали е овој договор изводлив и спроведлив?“

Под секое прашање, Форумот Отворено општество јасно покажал дека до тој момент, 
основните прашања не се соодветно опфатени или појаснети во преговорите. Тоа дефи-
нитивно ги зголемило стравовите на јавноста: стравот дека Монголија нема да го добие 
својот праведен удел во овој масивен рудник за бакар и дека недоговорените прашања 
оставаат преголем простор за дискреција и за корупција. Објавувањето на колумната и 
презентацијата пред НВО беа проследени со масовни улични протести против склучу-
вање на договорот кои Парламентот не можеше да ги игнорира. 

На почетокот,
вашата порака
треба да биде
едноставна.
Деталите и
сложеноста ќе
дојдат подоцна.
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Искуството покажува дека кога се развиваат вакви едноставни (но незадол-
жително и поедноставени!) пораки, има потреба од раскажување приказна 
за да можат застапувачите „да им дадат контекст на теоријата“ и на докази-
те до кои дошле.20 Развивањето „аналитички приказни“ за да се илустрира-
ат полесно одредени технички или сложени прашања ќе ви помогне да ги 
направите вашите пораки незаборавни и преносливи, како што е опишано 
подолу во текстот. 

6.3.4 Направете ја пораката     
 незаборавна и пренослива

Не сакате публиките да имаат само пристап до вашите пораки туку и да се 
ангажираат за вашите идеи и, уште поважно, да ги запомнат и да бидат во 
можност да ги прераскажуваат на други. Затоа, вашите пораки треба да би-
дат незаборавни и преносливи. 
 
Кога сакате вашите пораки да бидат незаборавни, обидете се да најдете ра-
боти што ќе го привлечат вниманието на целните публики и ќе ги натераат 
да се заангажираат и да поставуваат прашања. Има неколку познати техники 
кои можат да се искористат за таа цел, но доминантна тема на сите овие 
техники е нагласувањето на она што сте го откриле и што е изненадувачко, 
неочекувано, ново, интересно или различно од тековното размислување за 
прашањето на јавната политика. Причината зошто треба да се обидете да ги 
направите вашите пораки незаборавни лежи во потребата публиките да ги 
запомнат и да ги прераскажат на другите во нивниот круг. Пораките не треба 
да бидат само незаборавни туку и да можат лесно да се прераскажат или, 
како што ние ги нарековме, „тие треба да бидат преносливи“. Оваа идеја за 
лесно преносливи пораки се совпаѓа со вирусниот концепт на Гладвел (2000) 
за тоа како идеите се шират: прво од изворот, но потоа преку оние кои биле 
„заразени“ од нив, до оние со кои тие стапиле во интеракција итн.

Во таа насока, застапувачите користат различни техники, а во овој Водич 
ние разгледуваме пет од нив кои најчесто се користат за да бидат пораките 
незаборавни и преносливи: 

• Досетливи наслови што лесно се паметат 

• Ударни факти што се неочекувани и го привлекуваат вниманието

• Аналитички приказни за да биде анализата хумана 

• Јазик соодветен на целната публика 

• Слики и графичко/визуелно претставување на податоците. 

Следува детално објаснување на секоја техника. 

• Досетливи наслови што лесно се паметат 

Кога велиме „досетливи“, мислиме на навистина незаборавни.21 Вие 
треба да смислите наслови кои веднаш ќе го привлечат вниманието на 
целните публики поради што лесно ќе се помнат и ќе се пренесуваат. 

Вашите пораки
не треба да
бидат само

незаборавни туку
и преносливи.
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Досетливите наслови можат да значат почеток на комуникацијата на 
сев купната порака или, во најмала рака, тестирање на интересот на цел-
ната публика да се ангажира за предлозите од вашето застапување. До-
бар пример за тоа е насловот на документот на Европската иницијатива 
за стабилност кој се однесува на економската динамика во централно-
анадолскиот регион во Турција насловен „Исламски калвинисти“. Целта 
на овој документ за јавна политика е да го намали значењето на редук-
ционистичкиот и погрешно информиран наратив за Турција во Западна 
Европа во рамките на дискусиите за нејзиното потенцијално членство 
во ЕУ. Самиот наслов претставува чудна комбинација на зборови преку 
кои буквално секој кој го прочитал или слушнал за документот ќе го за-
помни насловот. Всушност, оваа необична кованица не била измислена 
од страна на Европската иницијатива за стабилност, туку позајмена од 
луѓето во регионот кои сами се нарекувале така бидејќи се муслимани, 
но имаат протестантска работна етика.

• Ударни факти што се неочекувани и го привлекуваат вниманието

Една од главните работи кои ви требаат за да биде вашата порака 
незаборавна е да се фокусирате на работите што сте ги откриле кои 
се неочекувани или впечатливи.22 Ова се однесува на изборот и на 
нагласувањето на фактите, квантитативни или квалитативни, до кои 
сте стигнале во вашето истражување и кои имаат толку големо зна-
чење или се толку изненадувачки што донесувачите на одлуки не 
можат да ги игнорираат. На пример, во Босна и Херцеговина, еден 
стипендист за јавни политики открил во својата студија дека стап-
ката на неспроведување на одлуките на Уставниот суд изнесувала 9 
проценти, што е во директна спротивност со јавно објавената стапка 
од само 3 проценти.23 Ова било слика и факт кои креаторите на јавни 
политики и граѓаните не можеле да ги игнорираат. 

• Аналитички приказни за да биде анализата хумана 

Следната техника, која е од суштинско значење за да станат сложени-
те или техничките наоди попристапни, незаборавни и преносливи, се 
однесува на практиката според која пораката се развива околу приказ-
ната на луѓето кои се вклучени во неа или се засегнати од конкретната 
јавна политика.24 Запомнете дека јавната политика ја прават луѓето за 
луѓето, а приказните за оние засегнати од една јавна политика можат 
да бидат добар потсетник на оваа девиза за оние кои ги донесуваат 
одлуките. Оттука, хуманизирањето на податоците е важна техника за 
истражувачите при застапувањето. Добар пример за тоа е претходно 
споменатиот документ за јавната политика на Европската иницијатива 
за стабилност со наслов „Исламски калвинисти“. Документот се освр-
нува на развојот на најголемиот бизнис за мебел во средноанадолски-
от регион и на вклучените играчи од страна на владата и на приватни-
от сектор. Тој не се осврнува на податоците за развојот на регионот, 
туку на впечатливата приказна за развојот на овој навистина успешен 
бизнис, се разбира, поддржано со податоци.

Студијата на случај од Косово (UNSCR 1244) нуди повеќе лекции за овој ас-
пект на аналитичките приказни.
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КОСОВО (UNSCR 1244) 

Во интервјуто, истражувачот од Европската иницијатива за стабилност зборуваше за оби-
дите секогаш да се зборува во алегории, односно, преку приказни со поука за публиките 
од претходните искуства со проблемот или со решенијата за јавната политика. 

Тие, исто така, направиле нешто што го викаат „Ахтисари тест“. Марти Ахтисари, специјал-
ниот пратеник на ООН во преговорите за статусот на Косово (UNSCR 1244), бил задолжен 
да подготви план за решавање на преговорите за независноста на Косово (UNSCR 1244). 
Ахтисари тестот се однесувал на испитувањето на преносливоста на пораката врамена во 
аналитичка сторија, односно, дали Ахтисари ќе продолжи да ја раскажува приказната од 
истражувањето на Европската иницијатива за стабилност на другите.

• Јазик соодветен на целната публика 

Честопати, приказните или ударните факти не се доволни, и ви треба 
вашите целни публики да почнат да користат нов јазик или да се прис-
пособат на вашиот јазик и метафори. И во овој случај, треба да се фоку-
сирате на видот јазик што ќе биде привлечен за целните публики и да 
размислите за користење јазик кој е незаборавен и лесно се пренесува. 
Оваа техника е посебно корисна и важна во случаи кога прашањето е 
ново за креаторите на јавни политики и кога се обидувате да ја врамите 
дискусијата и/или да донесете нова димензија во дебатата.

Две од нашите студии на случаи даваат примери за трансфер на јазикот.

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Кога Европската иницијатива за стабилност ја презентираше својата првична оценка за 
економската иднина на Митровица пред српските и пред албанските лидери и покажа 
дека градот живее од субвенциите од кризата и дека нема никаква економска иднина по 
завршувањето на кризата, тие ја резимираа ситуацијата во една реченица: „Светилката 
трепка и само што не прегорела“. 

Кога премиерот на Косово (UNSCR 1244) одржал прес-конференција за да ја објави своја-
та поддршка за планот за Митровица на Европската иницијатива за стабилност, тој ја ис-
користил токму оваа реченица. 

МАКЕДОНИЈА 

Истражувањето на Студиорум известува за „безбедноста на пациентите“ – област во која 
истражувачката претходно работела со Министерството за здравство. Таа споменала дека 
при нејзините презентации пред медицинската заедница, некои здравствени работници 
немале јасно разбирање за она што подразбира безбедноста на пациентот. Во првите 
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неколку презентации таа не дала детално објаснување за концептот, туку продолжила да 
ја користи фразата, при што навела конкретни примери, сè додека терминот не почнал 
нашироко да се користи во медицинската заедница. Токму во овој момент, здравствени-
те работници почнале да се интересираат за суштината на концептот и како можат да го 
искористат со негово вградување во системот. Ова е уште една интересна почетна точка 
на она што ние го нарековме процес на „омекнување“.

• Слики и графичко/визуелно претставување на податоците

Кога читаме или слушаме презентација, не сме ги надраснале детските 
навики за гледање слики. Тие го привлекуваат нашето внимание, а ние 
ги помниме и зборуваме за нив. Презентирањето на клучните наоди од 
истражувањето во графикон или во друга визуелна форма го привлеку-
ва вниманието на читателите кон тој конкретен податок и во исто време 
значи дека читателот не мора да го пребарува текстот за да го најде.25 
Не изненадува фактот дека ударните факти, кога се во квантитативна 
форма, најчесто се прикажани во графичка форма. На пример, во еден 
документ подготвен во рамките на стипендиската програма за јавни 
политики,26 кој се однесува на работата на судовите во Босна и Херцего-
вина,27 стипендистите откриле дека нивниот судски систем е најскапиот 
и најбавниот во Европа! За да ја поддржат оваа изјава, истражувачите 
презентирале податоци како оние дадени на слика 12. 

СЛИКА 12. 
Графички приказ на клучни податоци – 
„Повеќе пари не значи подобри резултати
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Во суштина, сликата покажува дека во последните пет години, иако буџетот 
значително се зголемувал, тоа не влијаело врз решавањето на заостанати-
те предмети. Напротив, тие и натаму се зголемувале. Овој графикон дава 
доста разочарувачка слика и сосема го поткопува стандардниот аргумент 
за ефикасноста, според кој бројот на заостанати предмети ќе се намали ако 
судскиот систем има повеќе средства на располагање. 

Сликите на луѓето или местата опфатени со ова истражување ѝ даваат ху-
мана димензија на дискусијата за јавната политика, особено ако се прос-
ледени со приказни на личноста или местото прикажано на сликата. Со 
тоа, стануваат незаборавни. Иако една слика или графикон вреди илјада 
зборови, тие, сепак, мора да бидат проследени со одредено објаснување/
приказна за да се осигурате дека сте ја пренеле поентата и за да ја засилите 
вашата порака. Обидете се да ја избегнете пречката наречена „ама, тоа е 
очигледно“, претпоставувајќи дека она што е очигледно за вас е очигледно 
и за вашата публика.

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за пораките што планирате да ги нагласите за секоја целна 
публика: 

ДОПАДЛИВА НА ПУБЛИКАТА 

 5 Зошто мислите дека вашата порака ќе биде привлечна и убедувачка зa вашата целна 
публика?

 5 До кој степен и како во вашата порака сте ги опфатиле нивните тековни позиции, 
размислувања или вредности?

 5 Дали пораката ги балансира стимулансите и/или заканите?

зЕМАЊЕ ПРЕДВИД НА РЕЛЕВАНТНОСТА НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА И НА 
ПРАКТИЧНАТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

 5 Дали вашата порака директно ги опфаќа размислувањата, проблемите и 
предизвиците што групата засегнати страни тековно ги дискутира?

 5 Кога ги развивате вашите предлози и препораки, дали навистина ја земате предвид 
реалната ситуација (особено предизвиците и пречките)?

 5 Дали вашите главни целни публики (особено владините функционери) сметаат дека 
вашите препораки се изводливи или очигледно корисни?

ДОСТАПНОСТ НА ПОРАКАТА

 5 Дали користите концепти и јазик кои публиката може лесно да ги препознае и да ги 
разбере?

 5 Дали треба да ја намалите сложеноста на некој дел од пораката за конкретни 
публики?
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6.4 ИЗБОР НА АКТИВНОСТИ ЗА 
 ЗАСТАПУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИСКИ  
 АЛАТКИ

По развивањето на вашите пораки, треба да испланирате како практично 
да ги постигнете целите на застапувањето за да посредувате и да прего-
варате во дискусијата до оној момент кога целните публики ќе ја презе-
мат сопственоста врз идеите од истражувањето и ќе бидат подготвени да 
дејствуваат според нив. Тоа ќе се постигне преку развој на пакет-активности 
за застапување и комуникациски алатки. За истражувачите на јавни поли-
тики, ова обично вклучува комбинација на публикување студии или написи 
и можност да ги презентираат и дискутираат со засегнатите страни, со по-
тенцијалните коалициски партнери и со донесувачите на одлуки преку, на 
пример: индивидуални брифинзи и лобирања, состаноци и конференции, 
презентации и медиумски настани. 

За да бидеме појасни, дискусијата ја поделивме во два дела: прво ќе збору-
ваме за изборот на активностите за застапување, а потоа ќе ги разгледаме 
комуникациските алатки кои го поддржуваат застапувањето. 

6.4.1 Изберете активности што одговараат  
 на улогата, на процесот и на целите   
 на застапувањето

Во оваа фаза од процесот на планирање, одреден број фактори ќе го насо-
чат вашиот избор на активности за застапувањето. Вообичаената улога на 
секоја организација, која работи на јавно застапување, дава широка дефи-
ниција за можниот избор на активности. На пример, тинк-тенк организаци-
ите не треба да планираат демонстрации, но тие секако можат да одлучат 
да влезат во коалиција со активистичка организација, која е подготвена да 

 5 Дали ја поддржувате пораката со докази и со случаи кои се лесно препознатливи и 
веродостојни за публиката?

НЕзАБОРАВНА И ПРЕНОСЛИВА ПОРАКА

 5 Можете ли да ја поддржите вашата порака со ударни факти или сознанија?

 5 Можете ли да ја поддржите вашата порака со аналитичка приказна, односно, со 
приказна за лице или случај која на пристапен начин ги илустрира прашањето и 
потенцијалното решение?

 5 Можете ли да го презентирате ударниот факт или аналитичката приказна на графички 
или на сликовит начин?

 5 Кога ја презентирате вашата порака во пишана форма или правите презентација на 
јавната политика, дали насловот е забележлив/незаборавен?

Планирајте
разновидни
активности
распоредени во
даден временски
период за да
преземат вашите
целни публики
сопственост и да
бидат подготвени 
да дејствуваат
според вашите
идеи.
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организира демонстрации, доколку сметаат дека се потребни такви јавни 
дејства или јавен притисок. Кога станува збор за застапување за резултатите 
од едно истражување или експертска анализа, природните мрежи на чи-
нители, кои обично се вклучуваат во ваков вид дискусии, претендираат да 
имаат пристап однатре, и токму таму почнува јавното застапување, преку 
активности како што се презентации и брифинзи со експерти и со донесува-
чи на одлуки. Доколку застапувачите сметаат дека не добиваат позитивна 
реакција на предлозите однатре, тие може да се обратат до медиумите за 
да извршат одреден притисок. Се разбира, оваа практика се разликува спо-
ред контекстот: неодамна, еден учесник на нашите обуки од Бугарија рече 
дека доколку прашањето не е пласирано во медиумите, тогаш политичари-
те сметаат дека тоа прашање де факто не е на агендата и не се заинтереси-
рани за застапувањето. Во таков контекст, потребно е одредено присуство 
на медиумите како почетна активност за застапување. 

Како што ни кажува примерот, спецификите на „влезот во процесот“ иден-
тификувани во првиот круг на РПЗ ќе ве водат низ планирањето на следните 
чекори, односно, целните публики и нивните тековни позиции, како и вре-
мето на располагање, за да се обидете да ги промените нивните позиции 
и колку далеку сметате дека нивните позиции можат да се сменат или, со 
други зборови, што сметате дека е остварлива цел. Покрај тоа, вие треба да 
ги испланирате овие активности во вистинското време, на пример: можеби 
веќе имате претстава за тоа кога ќе се отвори прозорец на јавна политика и 
кога веројатно ќе се затвори. Да резимираме, вие се обидувате да видите 
што функционира за да ги убедите вашите целни публики, и тоа, во рамки 
на времето што го имате и на отворените прозорци за да имате најдобра 
шанса за постигнување на вашата цел на застапувањето. 

Искуството јасно покажува дека колку е попартиципативен и поколаборати-
вен процесот на застапување, толку тој ќе биде и поефективен.28 Ова не тре-
ба да нè изненади ако знаеме дека целта е да се обезбедат доволно мож-
ности за да може целните публики да сфатат, да се вклучат, да поставуваат 
прашања, да процесираат и да обработуваат, да се убедат, да појаснат, да 
прифатат инпути од другите, да преговараат со чинителите и со засегнати-
те страни и потоа да преземат сопственост и да дејствуваат според вашите 
идеи. Управувањето и насочувањето на преговорите и на дијалогот лежат 
во основата на овој чекор од процесот на планирање кој се однесува на 
изборот на активности. 

Табела 3 дава детали за комбинациите на активности за застапување што 
биле користени во секоја од студиите на случаи презентирани во овој Водич. 

Истражувачите,
кои се и

застапувачи, често
се обидуваат да ги

презентираат
нивните идеи во

внатрешните
кругови, пред да
ги презентираат

во јавноста.

Дизајнирате
пакет-активности

за да ги промените
ставовите на 

целните публики
во времето што 

го имате на 
располагање.
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Од овие случаи може да се извлечат неколку лекции. 

• Потребни се широк спектар активности и истрајност во даден вре-
менски период за да ја постигнете потребната интеракција која ќе 
ве води кон постигнување на целите. 

Кога ја планирате кампањата за застапување, мора да го комбинира-
те издавањето/публикувањето на документите за јавни политики со 
бројните можности за дискусија и да ги протурнете идеите од нив. 
Исто така, за да ги постигнете вашите цели на застапувањето, мора 
да останете вклучени во дискусијата и да бидете упорни.35 Сите че-
тири студии на случаи ја покажуваат посветеноста на поединец или 
на цел тим во период од две до четири години. Тоа можеби не под-
разбира целосна посветеност во секој момент, но со сигурност под-
разбира значително време и ресурси. Друга причина да се остане 
вклу чен за подолг временски период е да обезбедите известувања 
за вашето истражување што веродостојно ќе ја пренесат оригинал-
ната порака: истражувањата можат да бидат асимилирани или извр-
тени за политички цели.36

• Пречките кои треба да ги надминете ќе бидат важен двигател на 
изборот на активностите за застапување.

Покрај обезбедувањето доволна интеракција за да ги постигнете ва-
шите цели, спецификацијата на пречките, кои мора да ги надминете, 
ќе ги води планирањето и изборот на активности. На пример, докол-
ку моменталната партија на власт се спротивставува на вашата рам-
ка на вредности, добро би било да вклучите лица од медиумите и од 
опозицијата за да изградите притисок во јавноста. Друга можност е 
да изберете да бидете потивки за вредностите и да се фокусирате на 
градењето поддршка од експертите и од креаторите на јавното ми-
слење со цел да ги омекнете за вашите идеи за времето кога владата 
ќе се смени. Случајот од Казахстан дава добар пример за тоа како 
една пречка може да го насочи изборот на активности. 

КАЗАХСТАН 

Во процесите за застапување во регионот, една од главните пречки е тоа што важните 
целни публики имаат мало знаења или капацитет за прашањето кое сакате да го решите. 
Ова редовно се случува во областа на новите технологии, каков што е случајот со едно-
шалтерскиот систем во Казахстан. За надминување на оваа празнина, применет е приод за 
градење капацитети кој понуди обуки и студиски посети за да ги омекне целните публики 
за идеите и за најдобрите практики поврзани со едношалтерскиотсистем. Всушност, во 
застапувањето, ваквите долгорочни приоди за градење капацитети се доста вообичаени.37

Градењето
капацитети за

исполнување на
идентификуваните
празнини може да

биде важна 
активност на

застапувањето.
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На крајот, планирањето на активностите согласно вашите цели и 
нивното балансирање заради надминување на пречките ќе ви га-
рантираат дека пакетот активности и алатки ви дава најдобра шанса 
да ги постигнете конкретните цели на вашата кампања. 

• Прво планирате кусорочни до среднорочни активности или првиот 
бран на застапувањето, а потоа можете да развивате планови како 
реакција на дебатата што се развива. 

Кога станува збор за дискутирање и за преговарање, тешко е да се 
предвиди како процесот или дијалогот натаму ќе се развива. Вие се 
обидувате да го испланирате отворањето или првиот бран од кам-
пањата, односно, го развивате кусорочниот до среднорочниот план, 
а потоа гледате какви се реакциите. Во овој момент, треба да се вра-
тите на РПЗ или на одлуките што сте ги донеле во текот на плани-
рањето и да бидете подготвени да се приспособите на новиот раз-
вој на ситуацијата. Во секој случај, ако сакате да извршите влијание, 
мора да бидете волни да останете вклучени во процесот. 

• Застапувањето треба да почне колку што е можно порано, дури и 
во текот на истражувањето. 

Малку истражувачи сфаќаат дека ефективното застапување почнува 
пред да заврши истражувањето; искуствата покажуваат дека вклучу-
вањето на креаторите на јавни политики колку што е можно порано 
во процесот на истражување може да ги зголеми шансите за влија-
ние врз јавната политика или за искористување на истражувањето.38 
Добивањето повратни информации уште во раните фази од дефини-
рањето на истражувачките прашања, преку анализа на податоците, 
па сè до подготовката на нацрт-препораките, може да биде крајно 
корисно за процесот на истражување, особено во поглед на одржу-
вање на практичноста и на релевантноста на истражувањето и на 
анализата. Покрај тоа, запознавањето на донесувачите на одлуки со 
истражувачките идеи има и застапувачка димензија, со што се гра-
дат политичката легитимност на проектот и, во крајна линија, презе-
мањето сопственост врз идеите.

 
Затоа, на истражувачите на јавни политики им нагласуваме дека не треба да 
ги занемарат можностите за застапување што се отвораат додека ги интер-
вјуираат донесувачите на одлуки и другите клучни засегнати страни, со цел 
да изградат свест за истражувањето кај поширока група засегнати страни. 
Корисно е овие групи на засегнати страни да знаат кога и во која форма 
истражувањето ќе биде достапно, а можете и да ги замолите за последова-
телно интервју или состанок или повратни информации по е-пошта, со што 
обезбедувате нивна вклученост низ целиот процес, а не само последова-
телни дејствија откако ќе го завршите истражувањето. 

Преку овие мерки, почнувате дијалог и размислувате како тие можат да 
преземат сопственост врз вашите идеи. Да ги искористиме зборовите на 
една учесничка на обуките од тинк-тенк организација во Естонија: „Вашите 
препораки за јавната политика не треба да бидат изненадување за целната 

„Тестирање
случај“ на
првичните наоди
со донесувачите
на одлуки може
да ви помогне да
изградите
сопственост врз
идеите.
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публика.“ Нејзиниот пристап не подразбира само информирање на донесу-
вачите на одлуки за финалниот совет за јавната политика туку таа го користи 
процесот на истражување и на анализа за да ги ангажира и со нив да испре-
говара остварливи и спроведливи препораки кои се развиени заедно со ис-
тражувачот. Една од нашите студии на случај дава пример за корисен приод 
за вклучување на креаторите на јавни политики уште во почетните фази.

КОСОВО (UNSCR 1244) 

Откако Европската иницијатива за стабилност го заврши истражувањето, подготви 
PowerPoint презентација за првичната анализа на собраните докази и за импликациите 
од нив. Во тој момент од процесот, тие се обратиле до донесувачите на одлуки, ги брифи-
рале за првичните наоди и ги прашале: „Дали ситуацијата навистина е таква?“; „Има ли 
нешто што сме пропуштиле?“

Овој приод со „тестирање“ комуницира отвореност до донесувачите на од-
луки и упатува на важноста на инпутот од засегнатите страни, што значи 
дека истражувачите не само што добиваат корисни повратни информации 
туку почнуваат и дискусија за застапување. Навистина, искуството покажува 
дека презентирањето на истражувачките резултати пред нивното објаву-
вање овозможува тие да се апсорбираат и да се користат во раните фази.39

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете кој е најсоодветниот пакет-активности за вашата 
кампања за застапување: 

 5 Што мислите дека можете да постигнете во првиот или во следниот бран од 
застапувањето?

 5 Кои се најголемите пречки што треба да ги надминете? На кого треба да се фокусирате за 
да ги надминете овие пречки?

 5 Колкав обем на споделување информации, дијалог или преговарање е потребен за да ги 
придобиете овие целни публики?

 5 Каква комбинација на активности ќе треба да спроведете за да ја постигнете вашата цел?

 5 Дали активностите што сте ги испланирале се конзистентни со пошироката застапувачка 
улога на вашата организација?

 5 Од долгорочна перспектива, колкав временски период очекувате да бидете вклучени во 
оваа кампања за застапување?
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6.4.2 Изберете комуникациски алатки кои  
 ги поддржуваат вашите активности

Откако сте ги избрале целните публики, пораките и пакет-активностите, 
следниот чекор треба да биде избор на комуникациски алатки што ќе ги 
користите за испраќање на овие пораки и за поддршка на избраните актив-
ности. Во стручната литература, ова прашање се нарекува избор на „форма-
ти“ или „пакување“ на пораките. Сепак, ако веќе сте развивале такви алат-
ки, сосема сте свесни дека создавањето ефективни алатки за застапување 
подразбира многу повеќе од едноставно пакување пакет! 

Исто како и кај другите аспекти од процесот на развивање пораки и актив-
ности, вашите целни публики ќе го водат изборот на комуникациски алатки. 
Вие треба да изберете комуникациски алатки кои се: 

• препознатливи;
• често користени; 
• дизајнирани за да обезбедат ниво и тип на информации што соод-

ветствуваат на капацитетот и на очекувањата на целните публики и 
• лесно достапни за целните публики.40

Изборот на вистински алатки за вашите целни публики ќе ви даде подобра 
шанса да ги вклучите во процесот, а во исто време, ќе го зголеми кредиби-
литетот на вашите пораки и на кампањата за застапување.41 Важно е да се 
избегне класичната грешка кога на неекспертски донесувачи на одлуки им 
се испраќа технички документ за јавна политика од 120 страници, бидејќи 
тие не само што немаат време да го прочитаат туку и немаат капацитет да 
се вклучат во доказите или аргументите. Ваквиот приод обично значи дека 
донесувачот на одлуки веројатно нема да го прочита извештајот, а оние што 
го испратиле нема да добијат одговор, освен негативниот впечаток кој го 
оставиле со испраќањето таков документ. 

Кога ги избирате комуникациските алатки, треба да ги земете предвид три-
те главни видови публики:

• Експерти — оние кои имаат детално техничко познавање и релевантно 
искуство во областа на јавната политика. Оваа група обично ја сочи-
нуваат советници, бирократи и луѓе од меѓународните организации, 
истражувачки институти, тинк-тенк организации и универзитети. За 
да ја убедите оваа публика, таа мора да го види целосниот аргумент, 
вклучувајќи ги и литературата, доказите, предлозите, предвидувањата 
и истражувањето (методологијата и анализата). Имајќи го тоа на ум, 
важно е да се забележи дека ваквите групи се многу похетерогени во 
нивните знаења и искуства, за разлика од оние кои доаѓаат од една 
академска дисциплина, и тоа треба да се има предвид кога се размис-
лува за достапноста на комуникацијата. 

• Информирани неексперти — практичари кои работат во целната област 
на јавната политика и се корисници, а не креатори на истражувања. Нај-
често, тоа се донесувачи на одлуки, новинари, вработени во невладини-
от сектор или државни службеници. Овие луѓе можат лесно да се убедат 
кога им се презентираат важните резултати од истражувањето и ним не им 

Изберете
комуникациски
алатки кои ги
поддржуваат
вашите
активности и
одговараат на
вашите публики.

Не праќајте
долги технички
документи до
донесувачите на
одлуки кои нема
и не можат да ги
прочитаат.
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требаат сеопфатни академски детали од истражувањето. Кога тоа е мож-
но, овие луѓе ќе се консултираат со експерти за да потврдат дека нивното 
сфаќање на предлог-политиката е точно. Оваа група е многу похетерогена 
од експертската, и од аспект на образованието и од аспект на искуството. 

• Општата јавност — освен доколку нема некаков интерес за прашање-
то или не станува збор за општа јавна грижа, општата јавност не е за-
интересирана за истражувањата на јавни политики. Се разбира, ако 
предлог-политиката ги дели на победници и губитници или ги храни 
нивните надежи и стравови, тие лесно можат да се заинтересираат за 
прашањето. Таквите заложби за застапување мора да бидат насочени 
кон релевантниот сектор од општата јавност за луѓето да ги прифатат 
идеите. Во ваков случај, презентацијата на доказите за аргументот тре-
ба да биде што е можно поедноставна и јасна. 

Надоврзувајќи се на овие три видови публики или јавности, табела 4 дава 
преглед на вообичаените комуникациски алатки за испраќање на пораките. 

ТАБЕЛА 4.
Комуникациски алатки за застапување наменети за конкретни видови публики
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Од оваа табела може да се извлечат неколку лекции.

• Комуникациските алатки понекогаш имаат повеќе од една публика.

Во некои случаи, комуникациските алатки се наменети за една група, 
на пр.: долги технички документи за експерти. Сепак, постојат мно-
гу комуникациски алатки што се користат за различните целни групи 
публики, како на пример, кога најголемиот дел од застапувањето се 
потпира на користењето информатички и комуникациски техноло-
гии. Усните презентации за експертите и за информираните неекс-
перти се уште еден пример за тоа бидејќи конференциите и состано-
ците на кои се испорачуваат таквите презентации обично вклучуваат 
комбинација на претставници од овие две публики. Кога се дизајни-
раат вакви заеднички алатки, се прави обид за поврзување на двете 
публики во однос на информациите што ги вклучувате во презента-
цијата и на начинот како ги објаснувате работите, но крајната цел е да 
знаете дека групата со помала експертиза нема да биде исклучена. 

• Правете разлика меѓу изложеноста на комуникациски алатки и де-
финирањето на целната група. 

Во табела 4, колоните даваат примери за типичните видови комуни-
кациски алатки што се користат за секоја група посебно, односно, ги 
презентираат примарните средства кои се користат за ангажирање-
то и за убедувањето на публиките во пораките на застапувањето. 
Спротивно на тоа, стрелките на врвот од табелата ги покажуваат ко-
муникациските алатки на кои се изложени конкретни публики. Треба 
да се знае дека иако конкретните алатки се набројани во колоните 
за информираните неексперти и за општата јавност, тоа не значи 
дека експертските публики не ги читаат и не ги гледаат. Напротив, 
тоа значи дека тие комуникациски алатки примарно не се наменети 
за експертите и нема да содржат доволно детали што ќе ја убедат 
таа публика. Стрелката над табелата оди само во една насока би-
дејќи тоа не важи во спротивната насока. На пример, јавноста нема 
лесен пристап до студиите или брифовите, а дури и да има пристап, 
таа нема да ги прочита. Лекцијата за застапувачите е дека ако сакате 
да ангажирате конкретна публика, мора да развиете комуникациски 
алатки што целосно ќе ја вклучат целната публика во дебатата. На 
пример, ако сакате експертите да го прифатат вашиот предлог, не е 
доволно само да ја искажете вашата позиција во новинарски напис. 
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Табела 5 дава приказ на специфичните комбинации на комуникациски 
алатки за секоја од нашите студии на случаи. 
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СЛУЧАЈ 1: 
КАзАХСТАН

СЛУЧАЈ 2 :
КОСОВО 
(UNSCR 1244)

СЛУЧАЈ 3: 
МАКЕДОНИЈА

СЛУЧАЈ 4: 
МОНГОЛИЈА

Пишани • Студија за 
јавната политика 

• Студии за 
јавната 
политика

• Брифови

• Студија 
за јавната 
политика

• Брифови
• Новинарски 

напис за јавната 
политика 

• Извештај 
за јавната 
политика 

• Независни 
написи во 
весници 

Усни • Конференциски 
презентации

• Помалку 
формални 
презентации 
на директни 
состаноци или 
лобирање 

• Конференциски 
презентации 

• Помалку 
формални 
презентации 
на директни 
состаноци или 
лобирање

• Презентации 
пред работни 
групи и пред 
лекарската 
заедница

• Конференција 
за печат 

• Презентација 
пред работни 
групи

Аудио
-визуелни

• Документарно 
видео 

• Телевизиски 
програми 

ИКТ • Наменски веб-
страници за 
застапување

• Билтени 
испратени 
преку е-пошта

• Приказни во 
слики 

• Наменски веб-
страници за 
застапување

• Наменски веб-
страници за 
застапување 

ТАБЕЛА 5.
Комуникациски алатки за застапување што биле користени 
во студиите на случај 

Преку споредба на случаите, можеме да извлечеме две дополнителни лекции. 

• Развојот на комуникациски алатки за пошироката публика налага 
поголем напор и ресурси. 

Табелата покажува дека во индивидуалните случаи, потребни биле и 
се користеле различни алатки, но како што ситуацијата се развивала 
во насока на вклучување пошироки јавни публики, се јавила потреба 
за повеќе алатки. На пример, во случаите на Косово (UNSCR 1244) и 
на Монголија, потребни биле повеќе комуникациски алатки бидејќи 
тие имале поголема јавна димензија. Водењето вакви кампањи може 
да одземе многу време и напор бидејќи вие мора да се впуштите во 
дискусија и во дијалог на повеќе нивоа. Исто така, тоа ги зголемува 
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трошоците поради потребата од повеќе лица кои ќе работат на заста-
пувањето, од повеќе комуникациски алатки и публикации итн. На 
пример, во случајот на Косово (UNSCR 1244), Европската иницијатива 
за стабилност подготви професионален документарен филм за ситу-
ацијата во градот, и овој трошок изнесуваше околу 20.000 евра. 

• Во различни фази од процесот на застапување потребни ќе бидат 
различни комуникациски алатки. 
Застапувањето на Европската иницијатива за стабилност, кое се одви-
ваше во период од четири години во кој тие напишаа голем број бри-
фови како што се развиваше дискусијата, е добар пример за посве-
теноста и за упорноста кои се потребни во секој бран од процесот на 
застапување. Можноста да се реагира на ваков начин на развојот на 
настаните, исто така, ги илустрира предностите на поседувањето дла-
бински истражувачки докази („сантата мраз“) зад клучните резултати 
(„врвот на сантата мраз“) кои се презентираат во првичните фази од 
дебатата. До одреден степен, истото важи и за случајот на Монголија. 

К
О

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

СК
И

 А
Л

А
Т

К
И

 

СЛУЧАЈ 1: 
КАзАХСТАН

СЛУЧАЈ 2 :
КОСОВО 
(UNSCR 1244)

СЛУЧАЈ 3: 
МАКЕДОНИЈА

СЛУЧАЈ 4: 
МОНГОЛИЈА

Пишани • Студија за 
јавната политика 

• Студии за 
јавната 
политика

• Брифови

• Студија 
за јавната 
политика

• Брифови
• Новинарски 

напис за јавната 
политика 

• Извештај 
за јавната 
политика 

• Независни 
написи во 
весници 

Усни • Конференциски 
презентации

• Помалку 
формални 
презентации 
на директни 
состаноци или 
лобирање 

• Конференциски 
презентации 

• Помалку 
формални 
презентации 
на директни 
состаноци или 
лобирање

• Презентации 
пред работни 
групи и пред 
лекарската 
заедница

• Конференција 
за печат 

• Презентација 
пред работни 
групи

Аудио
-визуелни

• Документарно 
видео 

• Телевизиски 
програми 

ИКТ • Наменски веб-
страници за 
застапување

• Билтени 
испратени 
преку е-пошта

• Приказни во 
слики 

• Наменски веб-
страници за 
застапување

• Наменски веб-
страници за 
застапување 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете кои се најсоодветната комуникација и комуникациски 
алатки за пораката на вашата кампања за застапување: 

 5 Што мислите дека можете да постигнете во првиот или во следниот бран од 
застапувањето?

 5 Кои публики ќе ги ангажирате преку овие активности? Експерти, информирани 
неексперти и/или општата јавност?

 5 Кои комуникациски алатки ви требаат во поддршка на активностите за застапување што 
ги планирате за последната фаза?

 5 Дали комуникациските алатки се соодветни и достапни за сите целни публики?

 5 Дали ги имате соодветните ресурси (како што се работна сила, пари) за да го развиете и 
примените целиот спектар комуникациски алатки што ги имате на ум?

6.5 ОЦЕНЕТЕ ГО СТРАТЕГИСКИОТ РИЗИК 
 НА КАМПАЊАТА

Во оваа завршна фаза веќе треба да имате солидна идеја за: влезот во проце-
сот, гласникот, главните целни публики, пораките, активностите и комуника-
циските алатки што ќе ги користите. Се обидувате да најдете начин за почну-
вање, за продолжување, за вклучување или за насочување на дискусијата и 
размислувате за развојот на краток до среден рок, но она што ви треба сега 
е да размислите како одредени публики ќе реагираат на вашата кампања за 
застапување. Важен чекор во предвидувањето на можните реакции е да раз-
мислите за стратегиските ризици на кампањата што сте ја испланирале. 
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Сите интервенции од застапувањето со себе носат одреден стратегиски ри-
зик: постои ризик дека опонентите негативно ќе реагираат на вашите дока-
зи и предлози, што потоа може да има негативен ефект врз идната репута-
ција и врз одржливоста на организацијата, па дури може да претставува и 
закана за вашата безбедност или слобода во поавторитарните режими. На 
пример, ако сте тинк-тенк организација чија работа во голема мера зависи 
од нарачки од владата или од меѓународната организација, тие нема да ве 
ценат ако јавно ги критикувате. Ова не мора задолжително да ве одврати 
од објавување критички ставови, но мора да размислите за потенцијалните 
последици од таквото постапување и да размислите дали вреди да се ри-
зикува. Се разбира, ако во рамките на вашето застапување вие имате улога 
на поткажувач или набљудувач и планирате да барате одговорност од чини-
телите за нивните дејства, иднината на вашата организација зависи од си-
лата и од јасноста на разоткривањето што се темели на докази, и тука нема 
ништо спорно. Меѓутоа, за повеќето организации, разгледувањето на овие 
ризици е многу важен чекор во планирањето на застапувањето, и оценката 
што ќе ја направите во овој чекор треба да се темели на мерењето на фак-
торите кои се јавуваат во текот на мапирањето и на планирањето на сите 
елементи од рамката за планирање на застапувањето.
 
Случајот од Монголија ги илустрира ризиците што можат да се разгледаат. 

МОНГОЛИЈА 

Форумот Отворено општество е невладина организација со долгорочно искуство во Мон-
голија која ужива репутација на независен чинител. Тие имаат силна мрежа во Владата и 
мрежа на НВО. Јавната критика на нацрт-договорот склучен меѓу министерската работна 
група и конзорциумот за рударство можеше да им наштети на нивните односи со Влада-
та. Сепак, во овој случај, бидејќи Форумот е познат како постојан коментатор за транспа-
рентноста, особено во секторот рударство, и знаејќи дека влогот на државата во смисла 
на потенцијален монетарен поврат или загуба поради договорот е премногу висок, тие 
лесно одлучија да го критикуваат договорот. Всушност, ако не го направеа тоа, репута-
цијата на Форумот ќе беше оцрнета. 

Покрај критиката, постојат потенцијални ризици од создавање позиции или 
докази за кои се чини дека поддржуваат луѓе, организации или политички 
ставови со кои не сакате да бидете поврзани. Ако се има предвид дека проце-
сот на донесување одлуки е „свет на сериозно оспорени и спорни докази“,42 
треба да бидете многу јасни во исцртувањето на границите меѓу истражу-
вањето и предлозите за јавната политика и оние кои ги поддржуваат или ги 
оспоруваат. Во високополитизираните општества во регионот, секогаш пос-
тои опасност дека вашето истражување или анализа може да биде прифа-
тено или оспорено од други чинители со кои не сакате да бидете поврзани 
 Доколку сакате да останете независен чинител, мора да се вратите назад и 
да ја појасните границата меѓу предлозите и политичката поддршка. Неса-

Земете ги
предвид

долгорочните
ризици за јавно

презентирање на
вашите позиции.

Доколку сакате
да останете
независни

играчи, држете
се до прашањата
и дистанцирајте
се од политичка

поддршка или
опозиција.
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каните и непожелните политички поврзувања тешко можат да се сменат и 
можат да ѝ наштетат на репутацијата на истражувачот како независен обез-
бедувач на истражувања.
 
Во однос на практичното планирање, треба да размислите за потенцијал-
ните стратегиски ризици на кампањата за застапување и да ги разгледате 
потенцијалните последици и поврзувања што може да се појават. Ова може 
да ве наведе на преиспитување на сите аспекти, од крајната цел, до тајмин-
гот, потребната поддршка, доказите или фокусот на пораката. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за големината на ризикот што вашата кампања го има 
за вас, за вашата организација и/или за вашите партнери: 

 5 Дали постои ризик дека ставовите што ги презентирате можат да ја нарушат 
долгогодишната репутација или врските што ги цени вашата организација?

 5 Може ли одредени чинители да извртат или да искористат за политички поени делови од 
вашите пораки на застапувањето?

 5 Дали вреди да се преземат овие ризици или треба да смените дел од пораката или 
изборот на активности или алатки?

 5 Во поширока смисла, размислете дали идентификуваните ризици значат дека треба 
да ги приспособите целта на застапувањето, тајмингот на вашата кампања, изборот на 
коалициски партнери или гласникот?

6.6 ПЛАНИРАЈТЕ ГИ ПРЕДИЗВИЦИТЕ   
 И РЕАКЦИИТЕ

Освен стратегискиот ризик, треба да ги предвидите и предизвиците и реак-
циите што ќе ги добиете од партнерите и од опонентите за вашите предло-
зи и идеи, и тоа, уште во фазата на смислување или финално оформување 
на активностите и на пораките. 

Кога се креира порака што се темели на истражување и на анализа, постојат 
неколку основни предизвици за кои треба да бидете подготвени да ги ре-
шите од самиот почеток. На почетокот на дискусиите, постои тенденција 
за брзо поткопување или делегитимирање на проектот и негово фрлање 
во кошницата за отпадоци. Овие предизвици обично се јавуваат во однос 
на: кредибилитетот, релевантноста43 и корисноста44 на истражувањето,45 па 
така, вие ќе мора да ги дизајнирате пораките и комуникациските алатки на 
начин на кој тие ќе имаат рок на траење и по она што живописно се нареку-
ва „исконскиот век на јавната политика“.46 Според тоа, целта е засегнатата 
публика да го направи следниот чекор и да не се прашува дали вреди да се 
вклучи во вашиот истражувачки проект. 

Предвидувањето
на реакциите ве
подготвува да ги
одбраните вашите
позиции во
дебатата.
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Оттука, постојат голем број размисли што се базираат на потенцијалните 
реакции на целните публики кои може да ве притиснат да ги изострите, 
оформите, фокусирате, поддржите или усовршите вашите пораки и планот 
за кампањата, имајќи ги предвид и предизвиците и потенцијалните реак-
ции. Овој дел се фокусира на следново:

• Одбранете ги кредибилитетот на истражувањето, анализата и доказите. 

• Земете ги предвид нерационалните реакции. 

• Подгответе се да ги менаџирате предвидените реакции. 

6.6.1 Одбранете го кредибилитетот    
 на истражувањето

Кога станува збор за академски или експертски публики, фокусот на првиот 
предизвик се релевантноста, објективноста и сеопфатноста на истражувач-
ките методи што сте ги примениле и на собраните доказите.47 Овој предиз-
вик на кредибилитетот не се однесува само на лицето или на обезбедувачот 
на истражувањето туку и на прашањето дали ова конкретно истражување 
претставува „строга и одржана анализа“48 и дали резултатите изведени од 
него се веродостојни и валини. 
 
Истражувањето треба да се смета за висококвалитетно, т.е. за точно и објек-
тивно, со методи соодветни за прашањата и за контекстот кои се опфатени.49 
На пример, еден од вообичаените предизвици е поврзан со прашањето за 
трансферот: истражувањето за јавната политика обично се прави со детал-
но фокусирање на конкретни проблеми на јавната политика, на пример, во 
неколку општини или градови или училишта. Сепак, истражувањето често 
се обидува да даде препораки на нивоа кои се надвор од фокусот на студи-
раните случаи, односно, на ниво на национална политика. Прашањето или 
предизвикот што произлегува овде се однесува на начинот на кој истражува-
чите можат да го направат овој скок од наоди развиени на локално ниво, до 
јавна политика на национално ниво. Треба внимателно да размислите кол-
ку овие случаи се репрезентативни за вашиот аргумент. Дали станува збор 
за најдобри практики (од кои сите можат да учат), за просечни случаи (во 
смисла на демографски податоци или капацитет, кои потоа се одразуваат на 
сите други случаи) или за сценарија за најлош случај (каде подобрувањето 
во која било насока веројатно ќе биде корисно и за другите случаи)? 

Друг вообичаен предизвик е природата на собраните докази. Првата глав-
на задача е да се презентираат докази кои се релевантни за проблемот на 
јавната политика што се дискутира, на пример, долгорочната квантитативна 
анализа на признати индикатори за макроекономската политика. Вториот е 
едноставен предизвик поврзан со аргументот, односно, дали сте вклучиле 
или генерирале доволно докази кои одат во поддршка на вашите тврдења.50

Несомнено, фокусот на овие прашања треба да биде дел од фазата која се 
однесува на дизајнирањето на истражувањето, наместо тие да се јават во 
подоцнежната фаза на планирање на застапувањето. Сепак, дури и кога тоа 

Однапред
размислете како

ќе бидат 
оспорени вашите 

истражувања
 и докази.
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е направено, дизајнирањето на вашето истражување само во рамките на 
вашиот тим е различно од неговата одбрана во јавноста. Затоа, оваа фаза се 
фокусира на развивање цврсти, разбирливи аргументи, како подготовка за 
ваквите предизвици за истражувањето, и на тоа вашите пораки да ги пре-
живеат првите пречки. Оваа подготовка не треба да ве води кон конструи-
рање пораки, но некои елементи секако ќе послужат како поддршка или 
рамка за тоа. Уште поважно, дизајнот на истражувањето мора да им биде 
на располагање на застапувачите за да се повикаат на него кога ќе се појави 
ваков предизвик. 

6.6.2 Земете ги предвид емотивните реакции

Досегашните поенти го опфатија она што може да се нарече рационална 
реакција на дискусиите за јавната политика, но еднакво важно е да се земат 
предвид и емотивните и личните реакции. Во таа насока, посебно нагласу-
ваме две поенти: важноста на неформалните и личните врски за да се ос-
твари застапувањето и важноста на водењето сметка како вашите публики 
ќе реагираат на вашите предлози според она што вие го знаете за нивните 
личности и интереси.51

 
На една мала конференција за јавни политики, која се одржа неодамна, во 
дискусијата доминираше личното непријателство меѓу двајца од главните 
учесници: едниот е раководител на тинк-тенк организација која редовно 
поднесува судски обвиненија против владата кога таа не одговара на ба-
рањата за слободен пристап до информации во определениот рок, а други-
от е раководител на владина агенција одговорна за слободата на информи-
рање. Ова беше дискусија во која се чинеше дека рационалните инпути или 
докази воопшто не се важни и во која преовладуваат личните предизвици, 
иако сесијата беше отворена со презентација на новото истражување во 
оваа област. Во овој случај, владиниот службеник ги сфати стратегиското 
водење судски постапки и јавните критики како лична закана, наместо како 
основа за подобрување на слободата на информирање. Овој пример не 
служи за да покажеме дека таквата тактика не функционира, но таа со си-
гурност не дава силна основа за соработничка интеракција, а тоа е нешто 
со што застапувачите ќе мора да се справат, дури и во случај да добијат 
позитивна судска одлука. 

Сигурното предвидување на нивото на емотивните реакции е тешко, но за 
да се избегне додавање масло во огнот на личните реакции, истражувачите 
од Европската иницијатива за стабилност имаат едноставно правило: „Ни-
когаш не користи ad hominem (лични) напади.“ Едноставно кажано, избег-
нувајте да ги напаѓате лицата кои се вклучени или нивниот личен стил или 
приод: ова несомнено ќе доведе до негативна реакција и ќе има негативни 
ефекти врз дискусиите кои истражувачите не сакаат да ги предизвикаат. 
Сепак, ова лесно се кажува, но тешко се остварува во средини каде мал 
број луѓе се способни да направат разлика меѓу професионален предизвик 
и личен напад. Ве советуваме да избегнувате ненамерно влошување на ра-
ботите со додавање лични напади во аргументите.

Луѓето и нивните
емоции се важни
кога се управува
со реакциите на
пораките.

Избегнувајте
лични напади 
на кои било
потенцијални
публики.
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6.6.3 Подгответе се да управувате    
 со предвидените реакции 

На крајот, не е доволно само да се направат предвидувања за тоа како од-
редени чинители ќе реагираат; вие треба да се подготвите и веројатно ќе 
треба да ги приспособите вашите пораки и/или да бидете подготвени да 
се справите со очекуваниот предизвик. Како истражувачи и аналитичари, 
вашата предност е во имањето „санта мраз“ од докази на кои можете да се 
потпрете за да планирате.
 
Случајот на Европската иницијатива за стабилност е добар пример за тоа 
како еден застапувач ги користи доказите и создава посебна комуника-
циска алатка за да се справи однапред со предвидената реакција и предиз-
вик. Примерот, исто така, покажува дека управувањето со овој аспект од 
работата на застапување подразбира огромни заложби. 

КОСОВО (UNSCR 1244) 

По одржувањето на нивната прва конференција со сите вклучени страни, Европската 
иницијатива за стабилност успеа да ја убеди албанската страна да даде согласност за 
воспоставување посебна српска општина на северот на Митровица. Ова произлезе како 
резултат на презентацијата на доказите од истражувањето на Европската иницијатива за 
стабилност според кое градот Митровица живее од кризата и тој ќе умре заедно со суб-
венциите и стипендиите. Воспоставувањето посебна општина беше условено со: неогра-
ничена слобода на движење меѓу северниот и јужниот дел на градот, целосно враќање 
на имотите и заедничко економско планирање за целиот град.

Сепак, Европската иницијатива за стабилност стравуваше дека на Владата во Белград 
нема да ѝ се допадне компромисното решение и ќе ги натера локалните српски лиде-
ри да се држат до првичниот план за целосна поделба на градот и дека оваа локална 
општина ќе остане лојална на Белград како нејзин главен град и нема да ја признае не-
зависноста на Косово (UNSCR 1244) од која тие се плашат. За да ја поддржи одлуката на 
локалните лидери и како реакција на оваа потенцијална закана од Белград, Европската 
иницијатива за стабилност напиша бриф насловен: „Митровица: Луѓе или територија?“,52 
во кој детално беа опишани овие стравови и во кој беа истакнати предностите на догово-
реното локално решение. 

Освен предвидувањето на реакциите на луѓето, корисно е да се направи 
тест на пораките со луѓе надвор од вашиот тим и организација пред да се 
пласира пораката во јавноста. Се разбира, корисно е доколку вашите пора-
ки ги тестирате со истиот профил на публики, т.е. експерти, информирани 
неексперти или општата јавност, за да видите дали добивате реакции как-
ви што сте предвиделе. Дистанцирањето од истражувањето може да биде 
тежок процес, но затоа, полесно можете да се справите со добивањето 
повратни информации на контролиран начин кога влогот е мал; овие по-
вратни информации навистина треба да придонесат во изострувањето и во 
приспособувањето на вашите пораки.
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ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за плановите што сте ги направиле за вашите пораки 
на застапување, за комуникациските алатки и за придружните 
активности и земете ги предвид потенцијалните реакции на 
целните публики:

 5 Какви реакции очекувате од целните публики за вашите идеи и предлози?

 5 Кои се веројатните предизвици од експертските публики за методите што сте ги 
примениле или за доказите што сте ги собрале? На пример, во врска со ставовите што 
сте ги развиле врз основа на студираните случаи или големината на примерокот или 
достапните податоци?

 5 Дали постои начин да ги приспособите или преформулирате елементите на пораката за да 
биде предизвикот сфатен како професионален, а не како личен?

 5 Како ќе се справите со предизвиците за кои сте предвиделе дека ќе дојдат од овие целни 
публики?
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7

КАКО СЕ КОРИСТИ 
РАМКАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

НА ЗАСТАПУВАЊЕТО

Во ова поглавје се осврнуваме на практичните аспекти преку спојување на суштинските основи и 
елементи на планирањето на застапувањето од поглавјата 3 до 6 во една сеопфатна алатка која 
лесно се користи. Алатката РПЗ опишана во првиот дел од ова поглавје ги сумира основните пра-
шања за планирањето чеклисти распоредени низ Водичов во достапен ресурс кој е дизајниран да 
го олесни процесот на планирање на застапувањето со вашиот тим на систематски начин. Вториот 
дел од ова поглавје нуди практични насоки и совети за ефективно и ефикасно користење на алат-
ката при планирањето на кампањата за застапување со вашиот тим.

7.1 РПЗ АЛАТКА

Оваа алатка е организирана околу четирите елементи: 

• основен стратегиски фокус на вашата кампања;

• влез во процесот;

• носител на пораката;

• порака и активности.

Алатката за секој елемент на РПЗ се состои од две колони: левата ги дава клучните прашања кои 
треба да се одговорат при планирањето на застапувањето за тој елемент, додека, пак, десната ко-
лона дава објаснувања и илустрации што ви овозможуваат подобро разбирање на фокусот на пра-
шањата и со тоа, ви помага во вашето размислување и планирање. Прашањата треба да бидат јас-
ни и едноставни, а објаснувањата се илустративни и во согласност со нашата намера за развивање 
алатка за планирање на застапувањето која може самостојно да се користи, дури и од страна на 
практичарите. Се надеваме дека разбирањето и користењето на алатката не бараат голем напор. 
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ПЛАНИРАЊЕ НА ВАШАТА КАМПАЊА    
ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ СО ПОМОШ НА РПЗ

ОСНОВЕН СТРАТЕГИСКИ ФОКУС НА ВАШАТА КАМПАЊА
Обидете се да не заглавите на следниве прашања првиот пат кога ќе 
дискутирате или ќе размислувате за нив. Деталниот процес на мапирање 
даден подолу ќе ви помогне подлабоко да навлезете во одговорите на 
прашањата. Сепак, имајте ги предвид и вратете се на овие прашања во 
текот на целиот процес.

КЛУЧНИ ПРАШАЊА ОБЈАСНУВАЊА И ПРИМЕРИ

1. МАПИРАЊЕ НА МОМЕНТАЛНИТЕ ПРЕЧКИ/ПРЕДИЗВИЦИ

• Што го спречува процесот да се 
движи во посакуваната насока?

• Кои пречки или предизвици 
ги попречуваат прифаќањето 
и спроведувањето на вашите 
предлози?

Разбирањето на пречките за промената што ја 
предлагате или се обидувате да ја спречите ќе ви 
даде информации за сите аспекти на кампањата: 
од поставување остварлива цел, до развивање на 
вашите пораки, активности и комуникациски алатки. 
Пречките во процесот се разновидни и вклучуваат: 
силни противници, конфликти на вредности, 
отсуство на поддршка или немање пристап до 
процесот на креирање јавни политики.

Генерално, обидете се да идентификувате која 
комбинација на овие елементи го блокира процесот 
и видете дали постои некоја суштинска точка на 
кулминација која ќе ја смени оваа ситуација. 

БЕЛЕШКИ

2. ПРОЦЕНЕТЕ ЈА ВАШАТА ПРЕДНОСТ

• Што може да донесете во 
процесот за да ги надминете 
идентификуваните пречки и да 
го катализирате движењето на 
процесот во посакуваната насока? 

• Каква комбинација на нови 
ударни сознанија или докази, на 
поддржувачи или можности може 
да искористите за придвижување 
на процесот?

Клучот е во идентификувањето на она што го 
поседувате за да ја катализирате посакуваната 
промена. Ова може да биде еден дел или 
комбинација од нови докази, анализа или 
истражувачки податоци; нова дефиниција за 
проблемот; или решенија/опции за јавната 
политика; поддршка од креаторите на јавното 
мислење, од засегнатите страни или од експертите; 
кредибилитет; пари; гласови; и/или отворен 
прозорец за влез во јавната политика или можност 
за учество во донесувањето одлуки.

БЕЛЕШКИ
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3. ПОСТАВУВАЊЕ ОСТВАРЛИВА ЦЕЛ НА ЗАСТАПУВАЊЕТО

• Каква промена може реално да 
очекувате од вашата иницијатива 
за застапување?

• Имајќи ги предвид предноста што 
ја имате и мапираните пречки, до 
каде реално може да се очекува да 
се придвижи процесот?

Поставувањето остварливи цели ќе ви даде реална 
шанса да направите или да спречите некоја 
промена. Следуваат примери за вакви цели:

• да се спречи или да се почне конкретна 
иницијатива за јавна политика од страна на 
владата; 

• владата да ги прифати вашите препораки; 

• да се смени природата на јавната дебата за 
конкретно прашање; 

• да се стави конкретно прашање на агендата на 
владата. 

Избегнете ја замката на пишување список на 
желби; ако сте реални во однос на целите, 
навистина ќе можете да извршите влијание. Исто 
така, запомнете дека целта не е крајниот резултат 
на јавната политика што го посакувате (на пр., 
децентрализирано финансирање на образовниот 
сектор), туку промената на процесот (на пр., ставање 
на оваа опција на агендата на министерската 
работна група).

БЕЛЕШКИ



158 | Како да станат важни доказите од истражувањата

ДЕТАЛНО МАПИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

ВЛЕЗ ВО ПРОЦЕСОТ
Мапирајте ги различните димензии на целниот процес на донесување одлуки 
дадени подолу и обидете се да го најдете најсоодветниот и најефективен начин 
да ги внесете вашите пораки на застапувањето и кампањата во тој процес. 

КЛУЧНИ ПРАШАЊА ОБЈАСНУВАЊА И ПРИМЕРИ

1. МЕРЕЊЕ НА НИВОТО НА ПОБАРУВАЧКА

• Дали вашето прашање е ставено на 
агендата на владата? Ако не, дали 
некоја друга група луѓе зборува 
или го застапува тоа прашање? 

• Дали веќе постојат интерес и 
движечка сила за прашањето или 
вие треба да ги создадете?

Генерално, полесно се влијае врз јавната политика 
ако веќе постои одредено ниво на побарувачка 
за вашите идеи и предлози. Најдобар случај е ако 
владата веќе решила да дејствува во однос на 
проблемот на кој сте фокусирани. Ако не, видете 
дали постојат други истражувачи, НВО, владини 
агенции или засегнати страни што дискутираат 
за овој проблем. Многу е подобро ако вашите 
сознанија ги внесете во тековна дискусија наместо 
вие да создавате нова дискусија. 

БЕЛЕШКИ

2. МАПИРАЊЕ НА ЧИНИТЕЛИТЕ, НА МРЕЖИТЕ И НА ЦЕНТРИТЕ НА МОЌ

• Кои се главните засегнати страни 
во даденото јавно прашање? 

• Кои се вистинските донесувачи 
на одлуки и креатори на јавното 
мислење врз кои треба да влијаете? 

• Каде лежи вистинската моќ? Кој, 
всушност, ги донесува одлуките? 
Кој влијае врз овие личности? 

• Како се поврзани клучните 
чинители во мрежата?

Разбирањето на клучните играчи и како тие се 
поврзани е од огромно значење. Вие ги барате 
вистинските донесувачи на одлуки и круговите 
на луѓе околу нив, односно, центрите на влијание 
или моќ во мрежата. Мапирајте ги секторите и 
нивните врски, како што се: владините агенции, 
НВО, медиумите и академиците. Неформалните 
или личните врски може да бидат исто толку важни 
колку и формалните. 

БЕЛЕШКИ

3. РАЗБИРАЊЕ НА ПРАКТИКИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ 

• Како реално се донесуваат 
одлуките за вашето прашање? 

• Каде реално се случува 
донесувањето на одлуките? Дали 
постои влијание во формалните 
или во неформалните процеси? 

Често, одлуките се донесуваат преку формални 
и неформални форуми. Може да постојат јавни 
дискусии, сослушувања и консултации, министерски 
и парламентарни работни групи и дебати, но 
вистинската одлука се донесува на неформални 
состаноци. Знаењето каде и како се случува 
влијание е од суштинско значење. 

БЕЛЕШКИ
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4. ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ 

• Кога е најдобро време да го 
направите вашиот потег или да ја 
почнете вашата кампања? 

• Дали можете да предвидите 
отворање на прозорец кој ќе го 
искористите? Колку долго ќе биде 
отворена таа можност?

• Дали ќе бидете подготвени 
со вашите истражување и 
анализи за да ја искористите 
идентификуваната можност? 

Да се биде подготвен и во вистинско време да се 
внесат вашите предлози и анализи во процесот 
на донесување одлуки е од клучно значење за 
постигнување влијание. Разгледувајќи ги луѓето и 
практиките за донесување одлуки, вие треба да 
се обидете да ја предвидите најдобрата можност 
или прозорец за да го направите вашиот потег. 
Прозорците за влез во јавната политика се отворени 
околу избори, со доаѓањето на власт на нова 
администрација или лидерство, кога се појавуваат 
нови решенија или околу фокусирачки настани, на 
пример, финансиска криза.

БЕЛЕШКИ

5. РАЗБИРАЊЕ НА МОМЕНТАЛНОТО РАЗМИСЛУВАЊЕ ВО МРЕЖАТА 

• Како клучните засегнати страни 
размислуваат и дискутираат 
за вашето прашање и за 
потенцијалните решенија (јавен 
наратив)? 

• Како главните засегнати страни 
го перципираат или го врамуваат 
прашањето на јавната политика?

За да бидат вашите предлози и анализи важни за 
засегнатите страни, вие треба да бидете во можност 
да го поврзете или да го спротивставите вашето 
размислување на тековните дебати. Пред да можете 
да го направите тоа, треба да разберете како тие 
дискутираат, го дефинираат и го поддржуваат 
нивното моментално разбирање за проблемот 
и за потенцијалните решенија. Нивната рамка за 
проблемот е многу важна. На пример, кога станува 
збор за испорака на социјални услуги на јазиците на 
малцинствата, дали тие сметаат дека ова е прашање 
на ефикасност, на човекови права или закана за 
националната безбедност.

БЕЛЕШКИ

6. МАПИРАЊЕ НА ТЕКОВНИТЕ ПОЗИЦИИ НА КЛУЧНИТЕ ЧИНИТЕЛИ

• Која е тековната позиција на 
клучните чинители за вашето 
прашање? 

• Дали постои широк консензус или 
конфликт меѓу главните актери во 
прашањето? 

Ова подразбира детално мапирање на ставовите 
за прашањето на различни актери во дебатата и 
разбирање на нивните причини за тоа, односно, 
разбирање на интересите и на вредностите кои го 
информираат нивниот став. Запомнете дека дури и 
кога луѓето се на иста страна од дебатата, тие може 
да имаат различни причини за тоа. Ова сознание ќе 
ви помогне вистински да ја разберете природата на 
предизвикот со кој се соочувате кога се обидувате 
да ги смените ставовите на клучните засегнати 
страни. Чинителите во конфликтните дебати тешко 
ги менуваат своите ставови. 

БЕЛЕШКИ

Пред  да преминеме на следниот дел, кој се однесува на носителот на пораката (гласникот), 
вратете се на прашањата за основниот стратегиски фокус и прегледајте ги вашите белешки од 
гледна точка на дискусијата за заокружување на деталниот план за „влез во процесот“.
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 ДЕТАЛНО МАПИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

НОСИТЕЛ НА ПОРАКАТА
Идентификувајте го лицето на кампањата и проценете ја потребната 
поддршка од другите. Во застапувањето, носителот на пораката е исто толку 
важен колку (ако не и повеќе) и пораката.

КЛУЧНИ ПРАШАЊА ОБЈАСНУВАЊА И ПРИМЕРИ

1. ИЗБОР НА ЛИЦЕ НА КАМПАЊАТА 

• Дали вие или вашата организација 
ќе биде лицето/портпаролот на 
вашата кампања? Дали поседувате 
соодветна комбинација на 
углед, кредибилитет, видливост, 
поддршка и вештини за да ја 
вршите оваа улога? 

• Дали некој друг треба да биде 
лидер на кампањата? Или 
можеби ви треба лице кое ќе има 
посебна улога во даден момент од 
кампањата? 

Вистинското лице или организација е од големо 
значење за отворање на вратите, за учеството на 
вистински состаноци за да биде вашата порака 
сериозно сфатена. Гласникот не мора да биде само 
едно лице, тоа може да биде и организација или 
коалиција. 

Вам ви треба поддршка или одобрение од лица 
на високи позиции за кампањата навистина да се 
случи. На пример, оваа улога ја преземаат блиските 
советници на министрите или пратениците или, пак, 
истакнатите активисти од НВО. 

Овие луѓе можат да ја водат кампањата или 
да извршуваат поспецифична улога, како што 
е обезбедување мост до конкретна цел или 
надминување идентификувана пречка. Овие луѓе 
често се нарекуваат посредници или активисти. 

БЕЛЕШКИ

2. МОБИЛИЗИРАЊЕ ПОДДРШКА ОД ДРУГИТЕ

•  Каков вид и ниво на поддршка 
од другите ви требаат за да ги 
постигнете вашите цели? 

• Кои се клучните луѓе кои ви 
требаат да застанат во поддршка 
на вашата позиција? 

Треба да најдете пријатели во овој процес и оттука, 
ви треба поддршката од другите за да ги зајакнете 
вашиот кредибилитет и позиција. Овие луѓе може 
да дојдат од различни сектори: од владиниот или 
од невладиниот сектор, од засегнатите страни 
и од медиумите. Исто така, можеби ќе ви треба 
практична поддршка, на пример: пари, ресурси 
или капацитети, па затоа, обидете се поддршката 
да ја усогласите со идентификуваните потреби 
и празнини, не само затоа што овие лица ви се 
пријатели или сојузници. 

БЕЛЕШКИ

Пред да преминеме на следниот дел, кој се однесува на пораката, вратете се на прашањата за 
основниот стратегиски фокус и прегледајте ги вашите белешки од гледна точка на дискусијата 
за заокружување на деталниот план за „носителот на пораката“. 
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ДЕТАЛНО МАПИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

ПОРАКА И АКТИВНОСТИ
Донесете одлука за фокусот на вашата порака(и) на застапување и за пакетот 
активности и алатки што ќе ги користите за да ги комуницирате, со цел да ги 
вклучите и убедите најважните целни публики. 

КЛУЧНИ ПРАШАЊА ОБЈАСНУВАЊА И ПРИМЕРИ

1. РАЗВИВАЊЕ ДЕТАЛЕН ПРОФИЛ НА ПУБЛИКАТА

• Со кои конкретни публики 
ќе работите во првиот или 
вториот бран од кампањата за 
застапување? 

• До кој степен треба избраната 
публика да се придвижи за да ги 
поддржи вашите идеи и предлози? 

• Кои интереси ги штитат со 
нивната тековна позиција? Дали 
постои емоционална или лична 
поврзаност со нивната позиција? 

Во делот „влез во процесот“ ги идентификувавте 
главните засегнати страни. Сега мора да ги изберете 
конкретните луѓе или групи кои ќе ги вклучите во 
вашата кампања. Овие публики може да вклучат 
важни донесувачи на одлуки или креатори на 
јавното мислење или, пак, првично, тие може да 
вклучат други лица чија поддршка ви треба како 
„отскочна штица“ пред директно да ги вклучите 
донесувачите на одлуки. 

Потоа, треба да ги разгледате тековните позиции 
на целните публики и степенот до кој тие ќе треба 
да го сменат своето мислење за да ги прифатат 
вашите предлози. Во овој момент размислете за 
остварливоста на вашата цел. 

Треба да се обидете да ги разберете причините за 
ставовите на вашите избрани публики. Обично, 
постои монетарен елемент зад одбраната на некоја 
позиција и/или историска, национална, регионална 
или етничка поврзаност. Ова ќе ви помогне вистински 
да ги фокусирате и да ги изострите вашите пораки. 

БЕЛЕШКИ
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2. ФОРМУЛИРАЊЕ НА ПОРАКАТА ЗА ВАШАТА ПУБЛИКА 

• Каква порака ќе испратите до 
вашата целна публика за да 
ја натерате да ја преиспита 
сопствената позиција и да се 
ангажира за вашите предлози? 

• Дали пораката е пристапна и 
релевантна за тековната дискусија 
и дали таа се фокусира на 
практичните решенија? 

• Како ќе ја презентирате пораката 
за да биде незаборавна и 
пренослива, односно за да можат 
публиките лесно да ја прераскажат 
на други? 

Почнете од перспективата на целната публика 
и размислете како можете да ја вклучите и да ја 
убедите, т.е. од гледна точка на целната публика, 
дали прифаќањето на вашето размислување има 
смисла. Користете го нејзиниот јазик и поддржете ја 
пораката со ударни и неочекувани наоди. 

Публиките претендираат да ги отфрлат сугестиите 
и предлозите кои се неостварливи или очигледно 
не се вклопуваат во дебатата што се води за 
прашањето на јавната политика. Ако пораката што 
сте ја формулирале е тешка за разбирање, тогаш тоа 
може да биде пречка во остварувањето на целта. 

Важно е да размислите што од вашата порака 
публиката може лесно да го запамети и да го 
прераскаже. Уште еден важен аспект е насловите, 
приказните и графиконите лесно да се запомнат. 

БЕЛЕШКИ

3. ИЗБОР НА АКТИВНОСТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 
    И КОМУНИКАЦИСКИ АЛАТКИ 

• Што се обидувате да постигнете 
во следниот бран од вашата 
кампања?

• Каква комбинација на активности 
ви треба за да осигурате соодветно 
вклучување и интеракција 
со целните публики за да ја 
постигнете вашата цел? 

• Каква комбинација на 
комуникациски алатки треба 
да развиете во поддршка на 
активностите што сте ги избрале? 

Расчленете ја вашата цел на кусорочни до 
среднорочни чекори или бранови. Како почетна 
точка можеби ќе сакате да работите со клучните 
креатори на јавното мислење за да изградите 
поддршка. Ова е еден чекор кон постигнувањето на 
вашата крајна цел. 

За постигнување на вашата цел може ќе ви требаат 
публикација и состанок, но почесто ќе ви треба 
комбинацијата од публикации, ИКТ, конференциски 
презентации, состаноци, лобирање и медиуми. Со 
овој пакет на активности, во исто време ја градите 
основата за следниот чекор во вашата кампања. 

Осигурете се дека сте ги избрале вистинските 
алатки за да допрете до вистинските публики, т.е. 
до експертите, до информираните неексперти 
или до јавноста. Врз основа на активностите и 
на публиките што сте ги избрале, сега треба да 
изберете соодветна комбинација на комуникациски 
алатки, како што се: документите за јавни политики, 
презентации, видеа, интернет-страници или 
медиумски написи. 

БЕЛЕШКИ
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4. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИСКИОТ РИЗИК НА КАМПАЊАТА

• Кој е стратегискиот ризик за вас 
или за вашата организација ако 
продолжите со вашата кампања за 
застапување?

Застапувањето подразбира заземање став и често 
вклучува јавна критика за моќни личности. Кога ја 
водите кампањата, размислете за ризиците што 
таа ги носи за вас и за вашата организација. Овие 
ризици може да вклучат прашања за одржливоста, 
а во некои случаи, дури и прашања поврзани со 
личната безбедност. 

БЕЛЕШКИ

5. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ И НА РЕАКЦИИТЕ

• Дали сте подготвени да го 
одбраните кредибилитетот на 
истражувањето? 

• Како можете да се подготвите за да 
ги одбраните идеите и предлозите 
кои ги промовирате? 

Првата реакција на застапување што се темели на 
истражување е оспорување на: методите кои биле 
користени, големината на примерокот, изборот 
на случаи, видовите докази итн. Во суштина, вие 
треба да бидете во можност да ги одбраните 
вашите тврдења што се темелат на собраните 
податоци и докази. Исто така, подгответе се да ги 
одбраните релевантноста и практичната корисност 
на истражувањето. 

Размислете на првите четири или пет публики 
пред кои ќе ги презентирате резултатите: како ќе 
реагираат на вашата порака? Размислете за фаза 
на тестирање и за фокусот на вашата порака пред 
да ја објавите во јавноста. Во секој случај, можете 
да очекувате дека вашите предлози ќе бидат 
предизвикани, и нормално е дека на некои луѓе 
нема да им се допаднат. 

БЕЛЕШКИ

Уште еднаш, навратете се на прашањата за основниот стратегиски фокус и прегледајте ги ва-
шите белешки од гледна точка на дискусијата за заокружување на деталниот план за кругот 
„порака и активности“.
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7.2 СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РПЗ АЛАТКАТА 

Советите дадени во овој дел се базираат на две претпоставки: најдоброто 
планирање со користење на РПЗ алатката е сложен процес кој го сочину-
ваат неколку нивоа на стратегиско и детално мапирање и планирање; пла-
нирањето не може да биде комплетирано само од страна на едно лице. 
Затоа, овој дел дава практични совети за ефективно користење на РПЗ при 
работа во тим и е структуриран околу трите фази од процесот: 

• Подготовка за користење на алатката; 

• Следење на чекорите за комплетирање на алатката; 

• Чекори што следуваат по комплетирањето на планирањето со по-
мош на РПЗ алатката. 

• За да ја поддржи ефективната долгорочна употреба на алатката од 
страна на вашата организација, финалниот дел од ова поглавје содр-
жи чеклиста за ревизија по користењето на алатката за да можете вие 
и вашиот тим да ја приспособите и подобро да ја користите во иднина. 

7.2.1 Подготовка за користење на РПЗ алатката 

Нудиме два совета за поставување на процесот за користење на алатката: 
прво, осигурете се дека целиот тим ја разбира алатката пред да почне да ја 
користи и второ, именувајте олеснувач на тимското планирање. 

• Осигурете се дека сите вклучени лица ги разбираат алатката, 
суштинските концепти и процесот низ кој ќе минете. 

Времето што ќе го потрошите да ја претставите РПЗ алатката на ти-
мот, нејзината архитектура и фокусот и функцијата на четирите еле-
менти, и осигурувањето дека сите членови на тимот имаат исто раз-
бирање за терминот „јавно застапување“ се од голема корист. Кога 
ја користите алатката, пожелно е барем еден член на тимот веќе да 
го има прочитано овој Водич; иако прашањата од РПЗ се едностав-
ни и можат независно да се користат. Концептите и перспективите 
не се толку лесно разбирливи и треба да се дискутираат. Ова е по-
себно важно ако вашиот тим го сочинува група засегнати страни во 
прашањето кои имаат различни перспективи и историја. На крајот, 
треба да преговарате и да ги хармонизирате очекувањата од вашето 
планирање со примена на РПЗ алатката.

• Именувајте лице кое ќе има улога на олеснувач, особено кога рабо-
тите во поголема група. 

Корисно е еден член на тимот да ја преземе улогата на олеснувач 
бидејќи тоа лице ќе има важна улога во одржувањето на фокусот на 
планирањето и во водењето на тимот низ различните елементи, а 
во исто време, ќе ви овозможи да дојдете до најдобрите одлуки на 
сесиите за планирање. Многуте димензии на РПЗ алатката и нејзина-
та повторлива природа значат дека треба добро да го структурирате 
процесот за да ги добиете најдобрите резултати од него. Затоа, за да 
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се заврши добро работата, најдобро е олеснувачот да има темелно 
разбирање на РПЗ. Тој, исто така, ќе има важна улога во собирање-
то информации и во резимирањето на резултатите од планирањето. 
Затоа, именувањето олеснувач навистина може да ги подобри ква-
литетот на крајниот резултат, како и ефикасноста на мапирањето и 
на планирањето. 

7.2.2 Работа со примена на РПЗ алатката

Кога треба да се работи на планирањето, можеме да понудиме шест совети 
за различни аспекти од управувањето со процесот и со тимот. 

• Постои препорачан редослед за користење на РПЗ алатката, и пов-
торувањето на чекорите е од суштинско значење за нејзино ефек-
тивно користење. 

За да ги извлечете најдобрите резултати од планирањето со помош 
на РПЗ, го препорачуваме следниов редослед на работа со елемен-
тите во четири чекори:

Чекор 1 е почетно разгледување на прашањата за основниот страте-
гиски фокус . 

Чекор 2 е детално мапирање и планирање за кругот „влез во проце-
сот“, по што следува навраќање на прашањата за „основниот страте-
гиски фокус“ согласно новите сознанија. 

Чекор 3 е почеток на детално мапирање и планирање за кругот „но-
сител на пораката“, по што следува навраќање на прашањата за „ос-
новниот стратегиски фокус“ согласно новите сознанија. 

Чекор 4 е детално мапирање и планирање за кругот „порака и актив-
ности“, по што следуваат последното навраќање и консолидирање на 
одлуките за прашањата поврзани со „основниот стратегиски фокус“. 

Четирите чекори се претставени на слика 13. 
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Како што можете да видите, предлог-распоредот вклучува различни 
разгледи за прашањата поврзани со основниот стратегиски фокус во 
целиот процес на планирање. Главната цел е како што вашето разби-
рање на можностите и на предизвиците од секоја фаза од процесот 
на планирање ќе се продлабочува, така вие да се навраќате и да раз-
мислувате да ја приспособите и да ја нијансирате вашата цел за да 
биде поостварлива и пореална. Процесот почнува со акцент на овој 
основен стратегиски фокус, но треба да внимавате да не заглавите 
на овие прашања уште на самиот почеток бидејќи натаму во проце-
сот ќе имате повеќе можности да се навратите на нив. 

Еден од основните принципи на овој Водич е тоа дека во застапу-
вањето, контекстот е сè: затоа, ние со причина го ставивме кругот 
„влез во процесот“ на врвот на РПЗ, и тој е следниот елемент од РПЗ 
алатката кој треба да се разгледа. Претходно, во поглавје 4 диску-
тиравме за овој круг како за најважниот круг од РПЗ и елемент кој 
подразбира најекстензивно мапирање. Прашањата поставени во 
овој елемент на алатката се дизајнирани да обезбедат дека вие оди-
те подалеку од разгледување на заложбите за застапување само од 
ваша перспектива (истражување и интереси) и дека сте свесни за ре-
алноста на контекстот во кој се креираат јавните политики врз кои 
сакате да влијаете. По оваа прва фаза, уште еднаш навратете се на 
стратегиските прашања. 

СЛИКА 13. 
Чекори во користењето на алатката РПЗ
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Сега преминуваме на круговите „носител на пораката“ и „порака и 
активности“ и пак се навраќаме на прашањата за основниот стра-
тегиски фокус по разгледувањето на овие кругови. Иако погоре се 
претставени на линеарен начин, реалноста на процесот подразбира 
поголемо преклопување и повторување на чекорите. Во практиката, 
тоа значи дека одлуките што сте донесуваат во секој круг се релеван-
тни и влијаат врз одлуките за другите елементи, што, пак, гарантира 
дека вашата стратегија за застапување е кохерентна и сеопфатна. 

• Вклучете членови на тимот кои ќе имаат различни улоги во во-
дењето на кампањата за застапување. 

Одлуката кој да се вклучи во планирањето со РПЗ алатката е од 
суштинско значење. Според нас, главните луѓе, кога тоа е можно, 
внатре и надвор од вашата организација треба да бидат вклучени 
во процесот на планирање. За да обезбедите сите да бидат на иста 
бранова должина, членовите на тимот, кои имаат различни улоги во 
застапувањето, треба да бидат вклучени онаму каде тоа е можно, 
на пример: носителот на пораката, истражувачите, клучните коали-
циски партнери, другите партнери, како што се донатори, и клучниот 
персонал од организацијата. Ако вклучите само луѓе од вашата ор-
ганизација, го ограничувате сопствениот успех, но поголема грешка 
ќе биде ако ги вклучите само оние кои работеле на истражување-
то. Искуствата на лицата, кои биле вклучени во планирањето на 
застапувањето, покажуваат дека процесот ќе биде поуспешен ако 
тој вклучува инпути од различни перспективи, преку нови согледу-
вања, детални анализи и размислувања надвор од организацијата 
и од границите на истражувањето, и ако се земе предвид реалниот 
контекст на јавната политика. Изразено во бројки, тимовите обично 
вклу чуваат меѓу три и девет лица во процесот на планирање, каде 
три е минималниот број за да преговарате вистински и да гарантира-
те дека ниту едно лице нема да доминира во дискусијата. 

Како што беше наведено во поглавје 5, одговорноста за планирање-
то на застапувањето (па дури и за извршувањето на активностите за 
застапување) често паѓа на товар на лицата од организацијата за-
должени за комуникации/односи со јавноста. Се надеваме дека овој 
Водич ќе ви помогне да ја согледате фаличноста на таквата претпос-
тавка: застапувањето е тимска работа која вклучува и лице за кому-
никација, но тоа лице ретко е во можност само по себе да направи 
промена на јавната политика. Всушност, постои силен аргумент дека 
во процесот на планирање, лицето за комуникација треба да има 
многу интересна улога,1 која на прв поглед може да се чини неразум-
на од внатрешната перспектива на организацијата. Наместо да им 
помага на останатите членови на тимот во развивањето на пораките 
и во активностите за застапување, лицето за комуникација треба да 
ги брани интересите, позициите и потребите на целната публика која 
е против вашите идеи. Сметаме дека е мудра одлука да се гарантира 
дека планирањето нема да се фокусира само на презентирање или 
одбрана на истражувањето, туку треба веднаш да се базира на дефи-
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нирањето конкретна промена на јавната политика од перспектива 
на засегнатите страни. 

Финална и многу важна причина за вклучување на сите членови на 
тимот во процесот на планирање е да се изградат заедничко раз-
бирање и сопственост меѓу членовите на тимот врз: содржината, 
фокусот, главните аргументи и главните наоди од таканаречените 
„пораки за носење“. Вообичаен метод за тоа е во процесот на пла-
нирање да се вградат дизајнирање и редизајнирање на пораките 
преку развој на комуникациски алатки за застапувањето, како што 
се брифовите. Членовите на тимот за застапување не мора да имаат 
увид во сите детали од истражувањето (таквите прашања треба да се 
проследат до истражувачите), но тие треба да имаат јасна претстава 
за целта и за суштината на пораката пред почетокот на првиот бран 
од кампањата. Ваквата конзистентност и јасност ќе ви помогнат да 
избегнете потенцијална штета за кампањата и за репутацијата на ор-
ганизацијата ако различни членови на тимот и носителите на пора-
ките кажуваат различни работи и испраќаат конфликтни пораки до 
целните публики.

• Доколку е можно, работете заедно со целиот тим на комплети-
рање на сите елементи од РПЗ алатката. 

Можеби се чини природно задачата за планирање и за мапирање да 
се распредели до различни членови на тимот според елементите на 
РПЗ за целите на ефикасност. Сепак, со оглед на меѓусебно поврза-
ната и повторлива природа на елементите на РПЗ, во сценариото за 
најдобар случај, целиот тим го комплетира процесот на планирање 
што го прикажува оваа алатка. На тој начин, вие ги зголемувате мож-
ностите за продлабочување на анализата и гарантирате дека одлуки-
те донесени во еден круг од РПЗ се вклопуваат со другите елементи. 
Со оглед на фактот дека овој процес може да бара време и е сло-
жен ако во него се вклучат многу луѓе, ние ги предлагаме следниов 
прагматичен процес и поделба: сите членови на тимот го завршуваат 
првичното мапирање на прашањата за основниот стратегиски фокус 
и за кругот „влез во процесот“ како група. Потоа, мапирањето и пла-
нирањето за „носител на пораката“ и за „порака и активности“ може 
да се поделат на различни групи ако е потребно. 

• РПЗ алатката може да се користи во комбинација со други алатки 
за планирање на застапувањето. 

Постојат многу други корисни алатки кои добро се комбинираат со 
процесот на планирање според РПЗ; тие обично ги наведуваат заста-
пувачите да го гледаат процесот на планирање од една димензија на 
пречките со кои тие се соочуваат, на пример: анализа на засегнатите 
страни, анализа на влијанието, анализа на полето на моќ.2 Тоа се ко-
рисни приоди за длабинско разгледување и позиционирање на пре-
дизвикот на застапувањето, но она што им недостига на овие алатки е 
како да се земат резултати од овие анализи и да се вклопат во поши-
рокото стратегиско планирање. Оттука, овие алатки лесно можат да се 
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користат како надополнување на процесот на планирање според РПЗ; 
на пример, секоја анализа на засегнатите страни дава информации за 
многу делови од мапирањето на кругот „влез во процесот“.

• Консолидирајте го мапирањето за да знаете со сигурност дека го 
добивате резултатот што ви треба од секој елемент на РПЗ алатката.

Мапирањето и планирањето се повторливи процеси на градење 
нови слоеви на сознанија за да донесете нијансирани одлуки како 
што се движите низ процесот на планирање. Токму комбинирани-
те и кохезивните одлуки и детали од секој елемент на РПЗ заедно 
го сочинуваат вашиот план за застапување. Оттука, клучен аспект 
во користењето на РПЗ алатката е спојувањето на анализата и ма-
пирањето за да донесете детални одлуки за секој елемент. За да се 
олесни овој процес на консолидирање на одлуките за секој елемент, 
препорачуваме да ги запишете на хартија сите работи и да ги за-
бележите сите одлуки што ги носите за секој елемент како што на-
предувате во процесот, односно, користете различни материјали и 
алатки, како што се: флип чартови, самолепливи ливчиња, матрици 
и визуелни материјали. Запомнете дека одлуките за еден елемент 
даваат информации за другите елементи. Ова е работа која постоја-
но се развива, и одлуките ќе се менуваат и ќе се изоструваат како 
што напредувате во процесот и со додавање нови нијанси и слоеви. 
Ваквата темелност ќе ви овозможи да ги предвидите и да ги земете 
предвид факторите пред тие да ве изненадат (или да ве наведат на 
погрешен пат) за време на спроведувањето на вашата кампања за 
застапување.

• Дадете си доволно време за работа на сите елементи од РПЗ. 

Вообичаено и разбирливо прашање е колку време треба да посвети-
те на работа со РПЗ алатката, но за ова прашање нема лесен одговор. 
Имајќи ги предвид квалитативната природа и обемот на прашањата 
во алатката, не треба да изненади фактот дека комплетирањето на 
овој процес на мапирање ќе одземе многу време и напори и дека 
вие треба да бидете детални при работата на сите елементи. Сепак, 
времето што однапред ќе го потрошите на планирање може да ви 
помогне да ги избегнете можните проблеми и замки кои ве чека-
ат во фазата на имплементација, кои ќе бараат уште повеќе време! 
Главниот совет е да бидете сеопфатни и темелни кога работите на 
сите елементи, и тоа, на систематски начин, и по процесот на пла-
нирање, да размислите дали времето што сте го одвоиле за оваа ра-
бота е реално. Посветувањето време и внимание на сите аспекти и 
повторното навраќање на трите прашања за основниот стратегиски 
фокус по завршувањето на мапирањето за секој круг се од суштин-
ско значење за ефективно планирање и може да ви помогнат да ги 
согледате главните отворања на процесот, предизвиците, факторите 
и димензиите што можеби сте ги пропуштиле. 
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7.2.3 Што следува по комплетирањето    
 на РПЗ алатката? 

Одлуките што ги донесовте преку работата со РПЗ алатката ќе ве насочат во 
еден или два правци кои се следниот чекор: чекор напред или чекор назад. 
Следува анализа на овие чекори одделно. 

• Ако можете да го завршите процесот на РПЗ, продолжете натаму со 
елаборација на детален акциски план. 

Доколку сте успеале да ги комплетирате сите нивоа на планирањето 
со РПЗ алатката и да изготвите цврсти планови за вашиот прв или 
следен бран на застапување, тоа значи дека сте во состојба да про-
должите со операционализација на вашата стратегија. Зборот „рам-
ка“ од РПЗ е важен и тој укажува на фазата на развивање стратегија 
за застапување и на она што допрва треба да го направите пред да 
ја почнете вашата кампања. Вие имате рамка и основа за вашата се-
вкупна стратегија и сте избрале начин за влез во процесот, носител 
на пораката и поддршка, целна публика, пораки и пакет-активности 
и комуникациски алатки. Она што ви недостига е акциски план во кој 
детално е разработено кој, што и кога ќе работи, како ќе се подготват 
и платат работите, како и кога ќе ги евалуирате вашите постигнувања 
како што се движите низ процесот. Постојат различни ресурси кои 
можат да ви помогнат да развиете ваков детален акциски план за 
јавно застапување.3

• Доколку процесот на работа со РПЗ ги нагласува клучните празни-
ни или потреби, вратете се чекор назад во истражувањето, во ана-
лизата или во процесот на планирање. 

Минувањето низ процесот на планирање со користење на РПЗ алат-
ката може да ги идентификува недостатоците во неколку области, 
односно: празнини во податоците, некомплетна анализа, недоволни 
ресурси или капацитети, потреба за подобри сознанија за практи-
ките за креирање на јавните политики и за вклучените страни, или 
потреба од нови консултации со партнерите за да ги испреговарате 
улогите во спроведувањето на кампањата за застапување. Оттука, 
РПЗ ќе ви покаже што не сте знаеле досега, но и она што веќе го зна-
ете! Како резултат на тоа, вие може да одлучите да се обидете да ги 
пополните овие идентификувани празнини пред да продолжите со 
развивање акциски план. 

Финалните два совета се однесуваат на размислувањата и на ревизијата. 

• По секој бран на вашата кампања за застапување, навратете се на 
вашата оригинална стратегија за застапување. 

Имајќи го предвид фактот дека почнувате и управувате со процес 
на постојан дијалог и преговори, нормално е дека треба да ја реви-
дирате вашата стратегија и да планирате како што ја спроведувате 
стратегијата за да видите каде и какви приспособувања или подоб-
рувања ви требаат за да останат на вистинскиот пат вашите напори 

РПЗ ви дава 
фокусирана 
стратегија, 

а не детален 
акциски план.

Откако ќе ја 
комплетирате 
РПЗ, одлучете 

дали ќе развиете 
акциски план или 
ќе продолжите со 
планирањето и со 

анализата.

По секој бран 
застапување, 

навратете се и 
ажурирајте ја 

вашата стратегија.
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за застапување. По првиот бран на застапување, комуницирање на 
вашите пораки и ангажирањето на клучните публики преку целните 
активности и по добивањето на нивните реакции, вие учите многу 
нови работи; на пример, добивате подетални информации за про-
цесот на креирање јавни политики од вистински искуства преку 
дискусија и преку одбрана на вашите идеи и предлози со клучни-
те играчи, како и за нивото на сеопфатност на пораките што сте ги 
развиле. Навраќањето на начинот на кој сте ги донеле одлуките и 
нивната ефикасност во текот на спроведувањето на застапувањето 
може да ви дадат корисни согледувања за следниот бран на вашата 
кампања. Вашата стратегија за застапување не е врежана во камен, 
и РПЗ не е дизајнирана само за да ги унапреди планирањето и доне-
сувањето одлуки туку подразбира и клучни димензии на навраќање 
и приспособување. 

• Размислете за начинот на кој сте ја користеле РПЗ алатката. 

За да ви помогнеме во идната работа на планирање на застапување-
то, препорачуваме да одвоите време и да размислите за вашето ис-
куство од користењето на РПЗ алатката. Следната чеклиста е дизај-
нирана за евалуација на различните аспекти од вашето искуство за 
да видите што функционирало и што може да се подобри за да биде 
процесот на планирање поефективен и поефикасен во иднина. 

ЧЕКЛИСТА зА ПЛАНИРАЊЕ НА зАСТАПУВАЊЕТО
Размислете за процесот на планирање со РПз што го 
комплетиравте: 

 5 Дали алатката РПЗ е корисна за вашиот процес на планирање на застапувањето? На кој 
начин?

 5 Дали користењето РПЗ ви донесе резултати во смисла на одлуки и детали за 
формулирање ефективна основа за вашата стратегија за застапување?

 5 Дали тајмингот за мапирањето и за планирањето беше соодветен? Дали тоа беше 
премногу рано или премногу доцна?

 5 Кои аспекти од планирањето со користење на алатката РПЗ беа најголем предизвик, и кои 
беа најпродуктивни?

 5 Што би направиле поинаку следниот пат (во однос на: организација, вклучени лица, 
користење на алатката, потрошено време, олеснување)?
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www.soros.org 

МЕЃУНАРОДЕН ЦЕНТАР ЗА 
ЈАВНО ЗАСТАПУВАЊЕ 

Меѓународниот центар за јавно застапување (ICPA) има за цел да ја зајакне 
улогата на донесувањето одлуки кои се темелат на докази, и тоа, примарно 
во демократиите во транзиција, преку поддршка на обезбедувачите и на 
корисниците на истражувања на јавни политики за ефективно планирање и 
комуницирање на нивните предлог-политики. 
Обемот на поддршката за градење капацитети, која ја нуди мрежата на екс-
перти при ICPA, укажува на фактот дека комуникацијата, чија цел е да се 
постигне влијание врз јавните политики, е тежок процес и бара огромни 
вештини и посветеност. ICPA го признава фактот дека на истражувачите и на 
застапувачите со кои работиме им треба поддршка во сите фази: од истра-
жувањето, преку планирањето, до спроведувањето јавни застапувања кои 
се темелат на докази. Тимот на ICPA обезбедува комбинација на модули за 
обука фокусирани на стекнување вештини, практични консултации со пое-
динци и со организации за нивните истражувања и застапувања и различни 
пакети, ресурси и алатки за независна употреба. ICPA спроведува приме-
нети истражувања за регионалните практики за застапување и процеси на 
донесување одлуки и ги споделува сознанијата од студиите на случаи и од 
иницијативите за развој на капацитети преку своите метабрифови. 
www.policyadvocacy.org 






