
 

  

„Проектот е финансиран од Европската Унија“ 

 

 

 
  

 

 

Насоки и совети за подобрување на 

организациското функционирање 

 

Персонализиран водич:  

Што научивме?

 

 



Десет совети како да 
направите одличен 
наративен годишен 

извештај 

 1. Бидете едноставни во пишувањето 
 

Постојат многу добри причини за да ја задржите 

едноставноста во пишувањето на извештајот. Подобро е да 

ги презентирате постигнатите цели и резултати на 

наједноставен, но сепак извонреден начин, отколку да 

навлегувате во непотребни детали. Пишувајте јасно, 

прецизно и недвосмислено. Секогаш имајте предвид дека 

вниманието на вашата публика ќе го задржите со пократок 

текст, повеќе слики и информации кои се навистина важни. 

Не заборавајте: помалку е секогаш повеќе! 

2. Содржината е важна 
 

Пред да почнете со пишување на наративниот дел, на самиот 

почеток вметнете табела со содржина. Содржината е важна 

за читателот да може подобро да се ориентира. Уредната 

организација на целата содржина на почетокот ја олеснува 

навигацијата низ целиот извештај. Дајте им можност на 

читателите дирекно да преминат на делот или страницата 

која најмногу ги интересира или им привлекува внимание.  

3. Измешајте ги составните елементи  
 

Читливоста е главната компонента која го прави извештајот 

допадлив за пошироката јавност. Разбијте ги статистичките 

податоци со слики од ваши активности, спроведени настани 

или готови продукти за да го задржете интересот на 

публиката. Ова му дава персонална нишка на самиот 

извештај и помага да се раскажат достигнувањата на 

попривлечен начин.  

4. Предизвикајте емоции 
 

Луѓето донесуваат одлуки засновани врз емоции, тоа е 

вкоренето во самата човечка природа. Дури и донаторите 

кои најчесто се водени од фактите добро реагираат на 

комбинација на факти и приказни, особено кога двете форми 

на комуникација се зајакнуваат едни со други. Податоците 

секако треба да ја оправдаат поентата што ја прикажувате во 

приказната. Комбинацијата на квантитативно и квалитативно 

достигнување е многу моќна. 

5. Текстот треба да биде лекториран 
 

Вашиот годишен извештај треба да биде професионален 

доказ за исполнетите цели и резултати. Истиот служи како 

транспарентен документ за она што сте го постигнале во 

текот на изминатата година. Воедно, одличен годишен 

извештај може да привлече и нови донатори. Двојно 

проверете дали секоја страница може да стои самостојно (за 

читателите кои не читаат детално се).  

 



Десет совети како да 
направите одличен 
наративен годишен 

извештај 
 

  6. Допадлив дизајн пред се 
 

Користете смела и комплементарна шема на бои, стил и 

техники што одговараат и се синхронизираат, а во меѓувреме 

се допадливи за сечие око. Нагласете ги клучните 

постигнувања со обоени текстуални полиња, вметнете 

цитати и потенцирајте ги насловите и поднасловите.  

7. Финансиски детали и употреба на бројки 
 

Овој дел треба да се состои од наративен опис за 

„финансиското здравје“ на вашата организација, вклучувајќи 

информации како што се вкупни износи на прибирање 

средства и потрошени суми. Доколку е можно, извештајот 

збогатете го со табели и графикони за да го олесните 

разбирањето на наративно напишаниот финансиски дел.  

8. Бидете транспарентни 
 

Бидете искрени за вашите успеси и областите во кои 

делувате. Транспарентноста е клучна во градењето и 

одржувањето на довербата кај вашите донатори, целни 

групи, засегнати страни, корисници и пошироката јавност. 

Истата е и клучен аспект на годишниот извештај на секоја 

непрофитна организација. Транспарентно известување 

демонстрира интегритет. Луѓето сакаат да поддржат, да 

соработуваат и да учествуваат во активности на организација 

чии вредности се инспиративни.  

9. Заблагодарете им се на донаторите 
 

Сите донатори сакаат да им се заблагодарите за поддршката 

за спроведување на акциите. Тие сакаат да се чувствуваат 

вреднувано за нивниот придонес. Можете да ги истакнете 

донаторите со создавање страница за благодарност што ги 

наведува главните донатори, почнувајќи од одреден праг за 

поддршка. Овој праг секако ќе варира во зависност од 

големината на вашата организација и големината на 

фондовите. 

10. Што е следно? 
 

Повикајте за акција! И покрај тоа што главната цел на вашиот 

годишен извештај е соопштување на достигнувањата, плус да 

им кажете благодарам на донаторите, запомнете дека 

вашиот одличен годишен извештај е исто така корисен и како 

еден вид на маркетинг алатка. Сосема е соодветно да 

вклучите позитивни описи на различните видови поддршка 

што ви требаат.  
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1. Добро запознајте ги можностите на автоматските 

поставки 

Откријте кога камерата користи висок ISO сензитивност 

(мерка за можност на телефонот или фотоапаратот да снима 

светлина), кога отворот се задржува подолго, подотворено и 

слично. Потоа прилагодете го снимањето. Ова е корисно 

особено пред да преминете на следниот чекор. 

2. Игнорирајте ги почетните поставки 

Паметните телефони најчесто ги имаат најдобрите поставки. 

Но, не секогаш поставката (auto) дава добри резултати во 

затворен простор или услови на облачно време. Во овие 

ситуации, добро е да знаете како можете сами да ги 

прилагодувате поставките. Ако балансот на белата боја не е 

добар, променете го. Зголемете ја вредноста на ISO-то што го 

користи фотоапаратот. Не заборавајте на блицот.  

3. Барајте цврста потпора (статив, држач) 

За да избегнете заматени снимки, клучно е да знаете како да 

ја одржувате камерата стабилна. Ако рацете ги држете 

подалеку од вашето тело додека фотографирате, тие ќе 

мрдаат повеќе отколку ако се поблиску до вашето тело. 

Приближете ги лактите поблиску до вашето тело и наслонете 

ги на телото. За идеална стабилност, треба да користите 

статив или да импровизирате некаков држач. Видеото 

„мирна рака“ значи стабилна снимка и вреден запис. Не 

вртете кругови околу вас додека снимате. Правете кратки и 

спори придвижувања.  

4. Користете режим HDR 

Динамички опсег - опсег на светлосни интензитети што го 

содржи една фотографија за да се задржат деталите- 

честопати е слаба точка на камери во паметните телефони. 

HDR може да помогне со тоа. Во овој режим, камерата 

фотографира скоро истовремено две фотографии со 

различни изложености, и потоа ги комбинира во една, што 

има поголем опсег отколку што го дозволува сензорот за 

камера. На повеќето паметни телефони, можете и треба да 

го вклучите во ситуации кога снимате нешто со силни 

контрасти. Нема да биде особено корисно при снимање на 

предмети што се движат брзо, како и во услови на слаба 

осветленост. 

5.  Користете го целиот капацитет на сензорот 

Повеќе камери на телефоните користат размер 16:9 како 

стандардно поставување. Променете го ова за да добиете 

пристап до целосна резолуција на камерата. На тој начин ќе 

имате повеќе пиксели на располагање и при обработка ќе 

намалите на 16:9. За видео најдобро е резолуцијата да ја 

подесите на 1080p и 4К.  
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6. Обработувајте / доработувајте ги фотографиите 

Вметнете ја фотографијата во програма/апликација за 

обработка на вашиот компјутер или апликацијата на самиот 

паметен телефон и играјте со опциите што ви се достапни, сè 

додека не добиете задоволителен резултат. 

7. Проверете ги апликациите што ги нуди интернетот 

Не мора да ги користите апликациите за камера што се во 

уредот. Погледнете што нудат Google Play, App Store или 

Windows Phone Store. Прашајте што користат другите и тогаш 

одберете што е најдобро за вашата фотографија. 

8.  Никогаш не зумирајте 

Иако повеќето паметни телефони ја имаат оваа опција на 

располагање, таа не треба да се користи затоа што обично 

резултира во загуба и пад на квалитетот на самата 

фотографија. Нема можност за да го вратиме моментот и да 

ја поправиме грешката. 

9. Користете макро фокусирање 

Со макро фокусирање, можете да добиете ефект на заматена 

позадина (bokeh) без да употребите алатки за обработување 

и доусовршување, а воедно не ви се потребни ниту  

апликации. Така ќе ги изолирате невежните елементи и ќе го 

истакнете важното. 

10. Обрнете внимание на осветлувањето 

Без добра светлина нема добра фотографија. Малите 

сензори, кои обично се наоѓаат во паметните телефони, не 

реагираат добро на слаба светлина. Кога и да можете, 

сликајте на природна светлина. Идеално е сонцето или 

изворот на осветлување да се наоѓа зад објективот/леќите. 

Така светлината ќе паѓа врз она што го фотографирате без 

директно навлегување во леќата. Експериментирајте со 

рефлективни површини, за да видите под кои агли добивате 

најдобра светлина. Дури и обичен лист бела хартија ќе 

помогне. Конечно, поставете ја камерата на паметниот 

телефон на максимална можна резолуција.  
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1. Направете инфографици за вашата целна публика. 

Содржинската идеја е пресудна за создавање на привлечен 

инфографик. А, начинот да се дојде до одлична идеја е да 

откриете што сака вашата публика. Инфографиците што 

привлекуваат најголемо внимание и видливост се оние кои 

се во согласност со барањата на целната публика. 

Вообичаена грешка при создавањето на инфографици е 

нудење на содржина која е генерално популарна за 

пошироката јавност, а не посебно релевантна за 

таргетираната публика. 

2. Бидете едноставни 

Предноста на инфографиката е тоа што преку неа можат да 

се претстават напредни идеи во едноставна визуелна форма. 

Инфографикот во никој случај не треба да биде непотребно 

комплексен, создавајќи когнитивно преоптоварување на 

публиката за која е наменет. Едноставниот инфографик е 

секогаш попривлечен.  

3. Задржете го фокусот 

Едноставноста секогаш треба да биде надополнета со 

задржување на фокусот. Фокусот на одреден сегмент, 

проблем или достигнување од вашата работа е пресудна за 

создавање на добар инфографик. Инфографикот не треба да 

содржи само нафрлани факти и бројки. Истиот мора да биде 

рационализиран и фокусиран на само една одредена тема.  

4. Визуелно прикажете ги податоците 

Најдобри инфографици се оние кои имаат добар баланс на 

визуелни и пишани информации. Никогаш немојте да го 

оптоварувате инфографикот само со пишани податоци, затоа 

што добриот инфографски дизајн вклучува рамнотежа на 

визуализации и зборови. Тоа ја привлекува целната публика 

и придонесува за поголема видливост.  

5. Проверете ги добро вашите факти и бројки 

Многу инфографици се фокусираат на презентирање на 

податоци. Тоа е паметна идеја. Сите ние визуелно подобро 

ги обработуваме статистичките податоци и процентите. 

Меѓутоа пред истите да ги инкорпорирате во инфографикот 

проверете дали се точни, проверете дали вашите извори се 

релевантни и осигурете се дали вашата графичка претстава 

на податоците е во согласност со бројките.  
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6. Привлечете внимание со насловот 

Насловот на вашиот инфографик е исклучително важен. 

Инфографикот не привлекува никакво внимание ако нема 

одличен наслов. Добрите наслови го опишуваат 

инфографикот и будат интерес кај целната публика. Ако 

немате моќен наслов, вашиот инфографик едноставно нема 

да привлекува внимание. Насловот не смее да биде 

премногу долг, односно треба да е доволно краток за да биде 

разбирлив на прв поглед. Најдобра должина за наслови е 70 

карактери.  

7. Олеснете ја читливоста 

Форматот на инфографиците не треба да е ни премногу 

голем, ниту премногу мал. Многу инфографици имаат 

различни големини на фонт. Осигурете се дека најмалиот 

фонт на вашиот инфографик е читлив без премногу 

потешкотии. Инфографикот треба да биде лесен за читање и 

прегледување, без оглед дали корисникот ќе кликне на 

зголемување или не. Ширина од 600 пиксели и должина до 

максимум 8000 пиксели е добра за инфографици и при 

создавање треба да се практикуваат овие димензии. 

8. Фокусирајте се на протокот 

Предноста на инфографикот е тоа што истиот се прикажува 

когнитивно и визуелно. Инфографикот е како добра 

приказна. Има способност да пренесе идеја од една во друга 

фаза, последователно и беспрекорно. Точките мора да се 

поврзани, а идеите да бидат интегрирани бидејќи има моќ да 

го придвижи гледачот низ процес на размислување. Добриот 

проток на информација и визуализација ќе му помогне на 

корисникот да обрне внимание и да биде убеден во пораката 

што ја презентирате. 

9. Промовирајте ги инфографиците 

Главно откритие: инфографиците не стануваат вирални по 

автоматизам. Ако сакате вашите инфографици да бидат 

видливи и да привлекуваат внимание, ќе мора да ги 

промовирате. Направете го тоа на ист начин како што би 

промовирале кое било друго вредно парче содржина. 

Споделете ги преку социјалните мрежи, направете ги 

достапни за пошироката јавност и бидете отворени за 

коментари.  

10. Инфографиците се секогаш актуелни 

Ако некој ви рече дека инфографиците не се актуелни или 

дека не привлекуваат внимание, тотално не е во право. 

Инфографиците секогаш биле и ќе бидат актуелни и се 

навистина добар начин за презентирање на нешто важно до 

вашата таргетирана публика.  
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