Промовирање на
транспарентност и
одговорност во јавната
администрација

Проектот е
финансиран од
Европската Унија

Агенда за работилници за спроведување на политика за интегритет
Цел на работилниците:

Учесниците ќе бидат обучени како во иднина да го пренесат
здобиеното знаење до претставниците на другите институции
во рамки на нивните министерства.

Дата на работилници :

16 – 19 мај 2022

Учесници:
Место на одржување :

Претставници од сите министерства
Во просториите на ДКСК, конференциска сала 2 спрат

Метод:

Обуки

Број на учесници:

2 претставника (службено лице за интегрит и неговиот/ нејзиниот
заменик ) од секое министерство (околу 40 учесници)

16. 05. 2022 ( ПОНЕДЕЛНИК )
Цел на работилницата:

Учесниците на оваа обука ќе споделат искуство и ќе стекнат
знаења за подзаконските акти и мерките што треба да се
преземат за целисходно, рационално и ефикасно управување со
јавните ресурси, транспарентност во работењето и управување со
квалитет во јавниот сектор.

08:30 - 10:00 Развивање на соодветни подзаконски акти и преземање на потребните
мерки во управувањето со јавните ресурси
10:00 - 10:15 Кафе пауза
10: 15 - 11:15 Верификација, евалуација и заклучоци во однос на управувањето со
јавните ресурси
11:15 - 12:00 Транспарентност и пристап до јавните информации
12.00 -12:45 Проверка,евалуација и заклучоци во однос на транспарентноста
12.45 -13:15 Пауза за ручек

13.15 -14.00 Управување со квалитет во јавниот сектор
14.15 -14:30

Кафе пауза

1 4:30 - 15:00 Листа на проверка, евалуација и заклучоци во врска со управување со
квалитет
15:00 - 15:30

Финална дискусија и заклучоци

РАБОТИЛНИЦА 17. 05. 2022 ( ВТОРНИК )
Цел на работилницата:

08:30 -10: 00

Учесниците на оваа обука ќе добијат искуство и ќе стекнат
знаења за заштита на укажувачи, судир на интереси,
некомпатибилност на функции и примање подароци.

Заштита на укажувачите

10:00 -10: 15 Кафе пауза
10:15 -11: 45

Судир на интереси – обврски, ограничувања, превенција

11:45 -12: 15

Пауза за ручек

12:15 -13: 45

Некомпатибилност на функции – обврски, ограничувања, превенција

13:45 -14: 00

Кафе пауза

14:00 -15: 30

Подароци - обврски, ограничувања, превенција

РАБОТИЛНИЦА 18. 05. 2022 ( СРЕДА )
Цел на работилницата:

Учесниците на оваа обука ќе споделат искуство и ќе стекнат
знаења за подготовка на етички кодекси во институциите.
Учесниците исто така ќе имаат практични вежби за да стекнат
вештини за разбирање на етичките принципи и принципи
поврзани со вработување и унапредување засновано на заслуги.
Целта на работилницата е да се подготват нацрт кодекси
потребни за нивната институција.

08:30 -10: 00

Насоки за подготовка на етички кодекс

10:00 -10: 15 Кафе пауза
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10:15 -11: 45 Етички принципи и вработување засновани на заслуги, унапредување и награди
11:45 -12: 15

Пауза за ручек

12:15 -13: 45

Подготовка на нацрт кодекси- групна работа

13:45 -14: 00

Кафе пауза

14:00 -15: 30

Листа на проверка, евалуација и заклучоци

РАБОТИЛНИЦА 19. 05. 2022 (ЧЕТВРТОК)
Цел на работилницата:

Учесниците ќе добијат релевантно знаење и практични примери
за тоа како да се идентификуваат и минимизираат ризиците од
корупција

08:30 -10: 00

Самоевалуација за проценка на ризиците од корупција

10:00 -10: 15

Кафе пауза

10:15 -11: 45

Самоевалуација за проценка на ризиците од корупција

11:45 -12: 15

Пауза за ручек

12:15 -14: 00

Претставниците од 5 институции ќе ги презентираат своите искуства во oднос на
спроведувањето на политиката за интегритет .
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