Sveiki visi,
Linkėjimai iš Brazilijos, aš vardu Daniella ir aš esu CIVICUS AGNA koordinatorė. AGNA tai nacionalinių
asociacijų grupė, tarptautinis nacionalinių NVO asociacijų ir regioninių platformų (susivienijimų)
tinklas. AGNA sudaro 92 nariai iš 81 šalies, veiklą vykdo jau 20 metų ir yra pasaulinio aljanso CIVICUS
dalis. https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
Šiandien kalbėsiu apie teisėtumą, skaidrumą ir atskaitomybę ir kodėl tai yra labai svarbi AGNA veiklos
dalis. AGNA narių skaičius per pastaruosius metus smarkiai išaugo, todėl sekretoriatas turėjo imtis
iniciatyvų diegti papildomas priemones, kad atlieptų visų poreikius ir užtikrintų geresnį valdymą. Visa
tai ką daro AGNA yra skirta ne tik šios grupės nariams, bet siekiama, kad nacionalinės asociacijos ir
regioniniai susivienijimai, tomis žiniomis ir priemonėmis, kurias gauna iš AGNA, galėtų pasidalinti ir su
savo nariais.
Siekdama tobulinti grupės valdymą AGNA įsidiegė įvairias atskaitomybės priemones. Pradėjome nuo
strateginio plano ir įvairių tvarkų tokių kaip narystės taisyklės. Dalį veiklų įforminame techninėmis
užduotimis, t. y. atitinkamų darbo grupių narių rašytiniais susitarimais, kurie padeda būti
atskaitingiems vieniems prieš kitus ir prieš išorės suinteresuotas šalis. Per laiką įsitikinime, kad geros
atskaitomybės priemonės padeda sustiprinti teisėtumą ne tik mūsų narių tarpe, bet ir išorėje.
Atsižvelgiant į tai, kad aplinka pilietinės visuomenės atžvilgiu yra priešiška, kuo skaidresnė mūsų veikla
tuo lengviau parodyti valdžiai, visuomenei, privačiam sektoriui ir kitoms suinteresuotoms grupėms,
kokį darbą atlieką ir kokią naudą, visuomenės pažangai ir tobulėjimui kuria nacionalinės asociacijos.
Šiuo metu AGNA testuoja instrumentus, kurie padėtų tobulinti stebėsenos ir vertinimo procesus.
Dėmesys kreipiamas į atgalinio ryšio ir duomenų (faktų) surinkimą, tam kad sprendimai būtų paremti
įrodymais. Tai yra dinamiška atskaitomybė, kuri sukuria nuolatinio bendravimo su tikslinės grupės
nariais mechanizmus, kurie mūsų atveju yra nacionalinės asociacijos ar regioniniai susivienijimai, kad
veikla būtų pritaikyta būtent jiems ir atlieptų jų poreikius.
Prieš 5 metus AGNA sukūrė Teisėtumo, skaidrumo ir atskaitomybės (TSA) darbo grupę, kurios tikslas
ne tik diegti priemones šiomis temomis AGNA, bet ir stebėti tendencijas bei naujienas pilietinės
visuomenės sektoriuje pasaulyje. TSA grupė bendradarbiauja su CIVICUS sekretoriatu ir kitais
partneriais tokiais kaip RENDIR CUENTAS (https://www.rendircuentas.org/ ) ir Global Standard for CSO
Accountability (https://www.csostandard.org/our-work/the-global-standard/) kartu rengdami
Pasaulinės atskaitomybės savaitės renginius. Tai yra mokymosi ir sąmoningumo kampanija, kurios
tikslas padėti visuomenei suprasti dinamiškos atskaitomybės svarbą.
Kaip ir minėjau anksčiau dinamiška atskaitomybė tai yra būdai, kuriais organizacijos kuria dialogą su
savo tikslinėmis grupėmis, savo nariais, bendruomenėmis, kurioms teikia paslaugas, visais, kuriems jų
veikla daro įtaka, siekiant užtikrinti kad jie būtų įtraukti į konsultacijų ir sprendimo priėmimo procesus,
kad veiklos būtų adaptuotos pagal poreikius, ir kad priimti sprendimai nieko nestebintų. Pasaulinės
atskaitomybės savaitė rengiama nuo 2017 m., paprastai vyksta spalio mėnesį, bet šiemet ji rengiama
lapkritį įgyvendinant aktyvią sąmoningumo kampaniją internete ir socialiniuose tinkluose pristatant
geruosius dinamiškos atskaitomybės pavyzdžius.
TSA grupė taip pat atsakinga už Skaidrumo ir atskaitingumo platformą, kur pristatomi gerieji pavyzdžiai
iš viso pasaulio. Platforma veikia 3 kalbomis (anglų, prancūzų ir ispanų) (http://civicus.org/ltaplatform/).

Be to, kad nuolat renkame atgalinį ryšį iš savo narių, šiuo metu ieškome geriausių įrankių pritaikytų
darbui nuotoliniu būdu. Tikslas yra ne tik surinkti atgalį ryšį, kurio pagrindu būtų priimami sprendimai,
bet ir įtraukti narius į veiklas, kad visi jaustųsi atsakingi ir esantys bendruomenės dalis. Mes vis dar
mokymosi procese, bet skaitmeninis valdymas dėl besitęsiančios pandemijos apribojimų yra apskritai
populiarėjanti tema AGNA narių tarpe.
Minėtais pavyzdžiais noriu jums parodyti, kad teisėtumas, skaidrumas ir atskaitomybė yra gyvybiškai
svarbios temos AGNA, nes mes tikime, kad per tobulėjimą, naudojimą ir adaptavimą minėtų
priemonių, mes geriname tinklo valdymą.
Taip pat, noriu pasidalinti ir pora CIVICUS aljanso dinamiškos atskaitomybės geros praktikos pavyzdžių.
CIVICUS turi apie 12.000 narių iš 175 šalių, kurie yra ir nacionaliniai tinklai, ir NVO, ir pilietiniai
judėjimai, ir visų įvairiausių galimų formų pilietinės visuomenės aktyvistai (https://www.civicus.org/).
Siekiant geriau atliepti visų narių poreikius CIVICUS kasmet atlieka narių apklausą. Aljansas taip pat
turi įsidiegęs internetinę atgalinio ryšio rinkimo sistemą, kuri yra įdiegta organizacijos tinklapyje.
Užpildant formą, galima pateikti nuomonę, pasiūlymą, pretenziją apie bet kokią CIVICUS veiklą, kurioje
dalyvavote ar buvote jos įtakoti. Visi gauti atsiliepimai vertinami labai rimtai, o tai ne tik gerina
komunikacija, bet ir atkreipia dėmesį į specifinius klausimus, kuriuos kelia nariai. Aljansas taip pat
įsidiegė Elgesio kodeksą.
Tai įrankis padedantis visiems CIVICUS nariams, darbuotojams ir visiems, kurie įtraukti į veiklas suprasti
kokie yra minimalūs standartai, kuriais remiantis visi veikia kartu kaip pilietinė visuomenė.
Atsižvelgiant į tai, kad CIVICUS susiduria su ypač dideliu įvairovės laipsniu, Elgesio kodeksas nurodo
kokios yra pagrindinės vertybės ir principai, siekiant užtikrinti pagarbų elgesį visų atžvilgiu.
Šiandien su jumis pasidalinau tik keletu pavyzdžių, todėl jeigu domitės šia veikla, mielai pasidalinsiu
turima informacija ir atsakysiu į jūsų klausimus.
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