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Vision:

Sustainable development for Cambodia

Cooperation Committee for Cambodia (CCC)
TẦM NHÌN
Hội
nhập

Vì một Campuchia phát
triển bền vững

Chất
lượng

SỨ MỆNH
Cung cấp dịch vụ chất lượng cho khối xã hội dân
sự và vận động chính sách từ các bên liên quan

Hợp tác

Đáp ứng
Bao gồm sự
tgia

Goal : A strong and capable civil society, cooperating and responsive to
Cambodia’s development challenges
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Governance Hub Program 2014-2018

CCC’s Governance & Management
• CCC có hơn 140 các tổ chức thành viên
• CCC được thành lập năm 1990 tại Cambodia bởi
24 tổ chức phi chính phủ quốc tế hỗ trợ điều
phối và đại diện NGO
• CCC có hội đồng quản trị bao gồm 7 thành viên
từ 7 tổ chức thành viên
• Các quyết định chính tại Hội nghị toàn thế
thưởng niên
• ED, 4 SMT, MT
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Các hệ thống tự quản trên thế giới
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NGO GPP – Quá trình xây dựng

Mục đích của Bộ nguyên tắc và các tiêu
chuẩn
 Duy trì việc tăng cường các tiêu
chuẩn thực hành tốt của NGO
 Đảm bảo sự tin tưởng của cộng đồng
trong về sự hiệu quả của các chương
trình của NGO
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Development of the Code as Heart of GPP
Journeys
2004

• Code of Ethics

Revised
10 times

Aug 2007

Dec 2010
• 11th Revision

•Code of Ethical
Principles &
Minimum
Standards for
NGOs in
Cambodia.






2014

• 12th Revision
of Code

 7 Headings

7 Headings
25 Standards
97 guidelines
59 Indicators

 26 Standards
 109 guidelines
 62 Indicators






6 Headings
25 Standards
65 guideline
71 Indicators

Bộ Nguyên tắc và các tiêu châunr
6 lĩnh vực chính

Tiêu chuẩn

Hướng dẫn

Chỉ số

1. Quản trị

7

20

20

2. Các mối quan hệ và
truyền thông

4

9

11

3. Quản trị tài chính

3

10

8

4. Minh bạch và Trách
nhiệm giải trình

4

9

10

5. Đảm bảo chất lượng

1

6

4

6. Quản trị nhân lực

6

11

18

25

65

71

Tổng cộng
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CÁC LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
Được ghi nhận về
Trách nhiệm giải
trình và tính trung
thực

Phương pháp
tự cải thiện

Đo lường các
hành vi phù
hợp

Sự tin tưởng của
các nhà tài trợ

Đảm bảo không
thực hiện các hành
vi không phù hợp

Ghi nhận các
kết quả công
việc tốt

Khung phát triển tổ
chức bền vững

Các lợi ích này sẽ được tổ chức truyền tải tới các cộng đồng, các nhà tài
trợ, chính phủ và các đối tượng hưởng lợi.

Cám ơn đã theo dõi!

Thank you
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