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I. За Конект 

Веруваме дека Македонија има потенцијал да се развива потпирајќи се на локални 

ресурси и капацитети. Се стремиме да изградиме општество во кое граѓаните и 

претпријатијата активно ќе се вклучуваат и преку донации, волонтирање и сопствена 

одговорност ќе придонесуваат за рамномерен одржлив развој на заедниците. Граѓанските 

организации се природен партнер на граѓаните и претпријатијата во остварувањето на оваа 

визија. Следствено, се стремиме да развиваме одржливи партнерства помеѓу граѓанскиот, 

приватниот и јавниот сектор. 

Од 2008ма, Конект го поттикнува и промовира приватното донирање и општествената 

одговорност насочени кон ефективен и долгорочен развој на Македонија. Филантропијата и 

општествената одговорност не претставуваат само редистрибуција на ресурсите, туку се 

моќна алатка за развој која нуди придобивки за граѓанските организации, бизнисот, 

животната средина и за заедниците. 

Општествената одговорност на претпријатијата (ООП) е неминовен начин на водење 

бизнис што обезбедува одржлив развој како на бизнисот, така и на општеството. Имено, кога 

ООП се интегрира во бизнис стратегијата, му овозможува на претпријатието зголемена 

продуктивност, иновативност и долгорочен одржлив развој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни полиња за работа  

 Oпштествена одговорност на 

претпријатија (ООП);  

 Филантропија; 

 Социјална економија;  

 Волонтерство;  

 Одржлив развој. 

 

Имаме експертиза за (избор):  

 Стратешко обмислување на 

општествената одговорност на 

претпријатија;  

 Стратешка индивидуална и 

корпоративна филантропија;  

 Истражување во полињата на 

работа; 

 Развој и анализа на јавни 

политики; 

 Социјално претприемаштво и 

градење капацитети во овој 

домен; 

 Градење капацитети и техничка 

помош за институции, 

претпријатија и граѓански 

организации (ГО); 

 Овозможување и олеснување на 

меѓу-секторни партнерства; 

Работиме со и за:  

 Бизнисите (компании и мали и средни 

претпријатија); 

 Индивидуалци и семејства што 

донираат; 

 Непрофитни субјекти: граѓански 

организации и социјални 

претпријатија;  

 Јавните институции. 
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Како ја остваруваме мисијата? 

 Ги поттикнуваме поединците и семејствата да донираат мудро и обмислено; 

 Ги поддржуваме деловните субјекти, без оглед на големината, да донираат и 
вложуваат во заедницата стратешки и со долгорочно влијание; 

 Ги поттикнуваме на луѓето насекаде низ Македонија да ги осмислат своите донации – 
и малите донации кога се здружени можат да променат многу; 

 Ја подигнуваме свеста за потенцијалот на филантропијата и општествената 
одговорност да постигне вистинско влијание во општеството. 

 Ја промовираме, поттикнуваме и поддржуваме општествената одговорност на 
претпријатијата. 

Што правиме? 

 Директни консултации и услуги на претпријатијата, поединците и нивните семејства; 

 Застапуваме за законска рамка и опкружување кое ќе ја поттикнува филантропијата и 
општествената одговорност на претпријатијата; 

 Изготвуваме анализи, истражувања и извештаи; 

 Споделуваме добри практики и споредбени искуства; 

 Им даваме поддршка на непрофитните субјекти (здруженија на граѓани, фондации, 
јавни институции итн) за тоа како да бидат доверливи приматели на донации; 

 Го поддржуваме градењето на суштински и продуктивни меѓусекторски партнерства 
помеѓу претпријатијата и непрофитните организации, јавните институции и 
заедниците. 
 

Во 2016та Конект е: 

 Секретаријат на Македонската мрежа на глобалниот договор на Обединетите нации1 ; 

 Претставник на локалните мрежи на Глобалниот договор од Источна Европа во 
Локалната советодавна група на ГД;  

 Членка на Националниот совет за развој на волонтерството2; 

 Заменик член на Националното координативно тело за ООП на РМ; 

 Член на Локалната советодавна група на Проектот за техничка поддршка за 
граѓанските организации (ТАКСО);   

 Контакт центар на Регионалната мрежа за ООП на мали бизниси во Централна, Јужна и 
Источна Европа формирана од UNIDO3;  

 Членка на Американската стопанска комора во Македонија (AmCham); 

 Членка на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. 

Активностите во 2016 беа спроведени во рамки на проекти поддржани од: 

 Европската Унија (проект: Граѓанското општество посилно со бизнисот и граѓаните; 
проект: Вработување на лица со попреченост – пилот модел) 

 Други странски донатори:  RRPP (Шведската агенција за развој и соработка). 

 Министерството за економија на РМ  

 Корпоративни донатори  

                                                           
1
 United Nations Global Compact  

2
 Во 2016 Извршната директорка на Конект е Претседателка на НСРВ  

3
 United Nations Industrial Development Organization  

 

http://donirajpametno.mk/za-proektot/
http://www.unglobalcompact.org/
http://mtsp.gov.mk/sovet-za-volonterstvo.nspx
http://www.unido.org/
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II. Конект во 2016 низ бројки  

  

Во 2016 одржавме 5 обуки и го зајакнавме капацитетот на 50 лица од граѓански 

организации, 4 лица од институции и 30 претствници/чки на бизнис секторот. Организиравме  

10 настани на коишто учествуваа над 260 лица од нашите засегнати страни.  Координиравме 

проект што вклучи 267 ученици во 12 основни училишта од 12 општини.  

Преку нашите кампањи со над 39 медиумски објави и 2 видеа допревме до над 12.000 

граѓанки и граѓани. Јавно предложивме 12 паметни идеи за донирање. Се стремиме кон 

повеќе ...  

 
 

Извори на приходи во 2016 година Износ (во денари) 

Проект финансиран од ЕУ - ИПА ТАИБ 2009 - последна рата од 
претходно завршен проект 

538,738.00 

Проект финансиран од ЕУ - ИПА Социјална инклузија 1,184,991.00 

Проект финансиран од ЕУ - Civil Society Facility (почнува во 2017 г.) 7,301,768.00 

Проект финансиран од Регионалната програма за поддршка на 
истражувањата во Западен Балкан (РРПП) 

204,457.00 

ЕВН Македонија “Училишен проект“ 1,599,000.00 

Проект финансиран од Агроинвест Фондација Србија 845,353.00 

Проект финансиран од Македонски центар за меѓународна соработка - 
Acquis на балканското граѓанско општество 

29,916.00 

Донации за учество на конференции (Глобален договор на Обединети 
нации и ГИЗ) 

90,644.00 

Проект финансиран од Центар за филантропија 61,488.00 

Меѓународни и 
странски 
донатори 

81% 

Домашни 
фондации и 
организации 

0% 

Државни 
извори 

1% 

Бизнис сектор 
13% 

Услуги 
5% 

Други 
сопствени 
приходи 

0% 

Приходи 2016 г. 
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Министерство за економија - Социјално претприемништво 119,420.00 

Услуги 618,756.00 

Други приходи (курсни разлики, материјални донации, камати итн.) 53,608.00 

Пренесени средства од 2015 година 11,295,398.00 

Вкупно 23,943,537.00 

 

 
 

Вкупните приходи во 2016 година изнесуваа 23.943.537 денари, а расходите 9.394.098 

денари. Разликата во најголем дел се јавува поради проектни средства префрлени кон крајот 

на годината чии активности ќе се реализираат во 2017 година.  

Во организацијата беа вработени четири лица со полно работно време. Месечната 

бруто плата на извршната директорка изнесува 96.624 денари. Таа не прима додатоци на 

платата од Конект по било кој друг основ. Односот помеѓу најниската и највисоката плата во 

организацијата изнесува 1:3.13, додека помеѓу просечната и највисоката плата 1:1.77.  

Погледнете го деталниот финансиски  извештај на Конект за 2016 на следниов линк. 

 

III.  Филантропија 

 
Нашиот концепт за паметно донирање широко го промовиравме во 2016та. Kога 

зборуваме за паметно донирање, пред сѐ мислиме на планирање, кое треба да го даде 

одговорот на прашањето „Како мојата донација најдобро ќе придонесе во решението на 

проблемот  и ќе го подобри животот во заедницата?“. 

Конект ја поттикнува стратешката индивидуалната и корпоративната филантропија 

насочена кон решавање на проблемите и нивните причини, наместо кон ублажување на 

последиците. Во оваа насока, посочуваме дека граѓанските организации се природниот 

партнер на граѓаните и бизнис заедницата преку коишто тие можат да извршат промена во 

заедниците во кои живеат и делуваат. Затоа, нашата работа е насочена кон креирање на 

Плати и 
придонеси 

28% 

Авторски 
договори и 

договори на 
дело 
1% 

Директни 
програмски 

трошоци 
65% 

Административн
и трошоци 

6% 

Расходи 2016 

http://konekt.org.mk/newsite/wp-content/themes/Konekt/pdf/finansiski-izvestaj-2016.pdf
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услови за одржлив развој на граѓанските организации и градење на нивните капацитети за 

поврзување со локалните донатори и поддржувачи.  

Се трудиме да допреме до корпоративните донатори, но и до индивидуалците и да 

покажеме дека и малите донации кога ќе се здружат знаат да направат промена. Во 2016 

продолживме да го промовиравме нашиот систем за поддршка за корисниците на Законот за 

донации и спонзорства во јавните дејности и го објаснувавме нашиот концепт за паметно 

донирање. Работиме на решавање на предизвиците што ги идентификувавме  во претходните 

години. Го промовиравме паметното донирање и воспоставивме систем за сертифицирање на 

доверливи организации што ќе ги промовираме како вредни приматели на поддршка. 

Ознака за доверба 
 

Водени од нашите истражувања и потреба 

да креираме инфраструктура за филантропија, 

создадовме механизам што ќе ја зацврсне 

довербата на локалните донатори (бизниси и 

индивидуалци) во граѓанските организации. 

Ознаката за доверба за граѓански организации 

претставува само-регулирачки систем кој е 

потврда за граѓаните и компаниите доверливите  

организации. Вака, го олеснуваме и изборот на 

компаниите и граѓаните што сакаат да донираат, а 

не се сигурни каде.  

Ознаката се добива преку внимателно 

креиран процес што поставува принципи на 

работа и оценува по  критериуми поврзани со 

доследност на мисијата и вредностите, добро управување со организацијата (демократски 

принципи, финансиско управување и управување со човечки ресурси),  транспарентност, 

отчетност, правилна комуникација и застапување, добри практики во прибирање средства 

итн. Методологијата е развиена од Европскиот Центар за непрофитно право4. Граѓанските 

организации коишто ќе ја поседуваат ознаката за доверба се добри партнери на граѓаните, 

бизнисите и заедницата.  

Системот за сертифицирање беше подготвен во 2016 и вклучува процес на само-

оценка што потоа се верификува. Формиравме одбор што ја доделува ознаката и врши 

дополнителни проверки.  Составен е од 6 независни члена (експерти од областа граѓанскиот 

сектор, претставници на бизнисите и ревизорските куќи). Во пилот фазата се вклучени 5 

граѓански организации.   

 

 

 

                                                           
4
 European Center for Not-for-Profit Law – ECNL 
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Обуки за граѓански организации  
Со серија обуки продолживме со 

јакнење на капацитетот за на граѓанските 

организации за прибираат средства од бизнис 

секторот и граѓаните. Се одржаа дводневни 

обуки во два модули во Скопје И Охрид.  Во 

првиот модул учесниците работеа на 

осмислување на приоди, алатки, настани и  

кампањи за прибирање на средства од 

локални донатори (бизниси и граѓани). Во 

вториот модул се работеше на стратешка 

комуникацијата и стана збор за важноста на транспарентноста и отчетноста. За да 

овозможиме пренос на практично знаење, освен интерактивен приод и симулации на случај,  

претставници од бизнис секторот и експерт за односи со јавност беа гости што отворено 

одговараа на прашањата на организациите.  Колегите нѝ раскажаа дека им било полезно и се 

мотивирани да испробаат нови приоди за да добијат локални донации.  

Прирачник 
 

Во рамки на ЕУ проектот „Финансиска одржливост на граѓанските организации преку 

соработка со бизнис секторот“, кој го спроведува Стопанска комора на северозападна 

Македонија во партнерство со Фондација Албиз подготвивме прирачник за соработка помеѓу 

бизнис секторот и граѓанските организации. Низ чекори читателите ги  водиме низ процесот 

на соработка и го покажуваме значењето на овие партнерства. Вклучивме студии на случај за 

остварени соработки помеѓу компании и граѓански организации што мотивираат и служат за 

пример.  

Учество во истражувачки проект  
 

Едно од системските решенија што ја поттикнуваат филантропијата, овозможувајќи 

одржливост на непрофитниот сектор е пренасочување на дел од данокот. Така, во Унгарија, 

Литванија, Полска, Романија и Словачка даночните обврзници можат 1 до 2% од платениот 

данок на добивка да го пренасочат на непрофитни организации или субјекти што работат за 

јавен интерес.   

Во 2016та Конект учествуваше со експертиза во рамки на истражувачки проект на оваа тема 

што ги разгледува постојните решенија и можности во регионот на централна и источна 

Европа. Извештајот за Македонија може да го прочитате на овој линк. Истражувањето е за 

фонацијата ERSTE, а е спроведено под водство на Центарот за филантропија во Братислава.  

http://taxdesignation.org/macedonia/
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Донаторски приказни  

Календарот е инспирација и за индивидуалните филантропи, но и за компаниите. 

Така, Адора Инженеринг реши да ги поддржи #РетвитниОброк и долгорочно обезбедува 

оброци за бездомни и социјално загрозени лица. Тој е и алатка за промоција достапна 

за организациите. На пример, од Доблест собраа и повеќе средства од очекуваните 

правејќи ланчан донаторски предизвик на социјалните мрежи за нивната акција за 

фризури на баби и дедовци што тоа не можат да си го дозволат.   

Погледнете го целиот календар на овој линк.  

 

Донаторски календар  
 

Не треба многу за да се направи добро. По шестти пат во 

соработка со „Теа Модерна“ го подаривме донаторскиот 

календар. Редовно го користевме како потсетник со идеи што 

покажуваат дека и со малку може да се направи промена ако 

донацијата оди во прави раце. Споделувајќи предлози за 

донирање даваме поддршка и ја шириме каузата на граѓански 

организации и активисти кои работат за доброто на заедницата. 

Секој месец низ целата година ги споделувавме месечните 

идеи.  Месечниот календар, како позадина за екран се 

преземаше од блогот на Конект за да користи како потсетник.  

Промовиравме 12 граѓански организаци како одговорни 

приматели на донации и поддршка.  

 Убавиот дизајн на изданието за 2016та го подготви и донираше Кристина Манчева.  

 

Нова веб платформа  
 

Се започна со подготовка на нова веб платформа на Конект. Веб платформата се 

креираше со поддршка од Нашите партнери во ЕУ проектот „Граѓанското општество посилно 

со бизнисот и граѓаните“ Business in the community Northern Ireland помогнаа со градењето на 

концептот, а се анализираа и најдобрите светски примери за платформи што ги поттикнуваат 

донирањето и општествената одговорност. Новата веб платформа ќе биде интернет место за  

поврзување на граѓанските организации со бизнисите и граѓаните што сакаат да ги поддржат.  

Награда за волонтерство  
 

Конект е членка на Националниот совет за развој на волонтерството (НСРВ). Во текот 

на 2016 Извршната директорка на Конект претседаваше со НСРВ. 

http://konekt.org.mk/blog/pridruzhi-se-isplaniraj-doniraj-pametno/
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Награди за волонтерство за 2016 

 Волонтерка на годината: Соња Малиновска, Уметност на живеење Македонија 

 Организатор на волонтерска работа: Здружение Тогетхер Мацедониа 

 Волонтерска практика: Здружение на жени Цвет, Крушево 

 Посебна награда за медиум: Facebook страна - Хуманитарна помош за 

поплавените семејства во Скопје 

 Конект овозможи техничка и 

логистичка поддршка на седниците и 

активностите на НСРВ. Една од 

централните активности на НСРВ е 

промоција на волонтерството преку 

организирање на национална награда за 

волонтерство. Конект го поддржа 

администрирањето на повикот за 

наградите и неговата широка дистрибуција 

и промоција. Церемонијата на 

доделување на наградите се одржа во 

рамки на НВО Саем со наслов „Преку волонтерство до активно граѓанство“ којшто го 

организираше Волонтерски центар Скопје во Младинскиот културен центар на 6ти декември. 

На овој саем беа претставени повеќе од 20 организации и на последниот дел до настанот се 

одржа свеченото доделување на наградите.  

 

IV. Унапредување на општествената одговорност   

 
Континуирано работиме на едукација на претпријатијата и соработка со нив со цел да 

поттикнеме ефикасно и долгорочно општествено влијание на претпријатијата и нивно активно 

вклучување во заедницата. Преку специјализирани решенија или постоечки добри практики 

им помагаме на фирмите да идентификуваат конкретните цели, стратегии и програми за 

успешна филантропија и ООП.  Годинава нашиот стратешки приод се насочи во градење 

заеднички иницијативи за општествена одговорност преку обмислувањето на Клубот на 

одговорни бизниси.  

Обука за општествена одговорност за претставници од компаниите 
 

 Продолживме со градење на капацитетот на бизнис секторот и пренесување на 

најдобрите европски приоди. Се одржа дводневна обука за општествена одговорност којашто 

беше наменета за претставници од компаниите одговорни за ООП.  

Обучувачики беа Марија Дифли и Клер Гордон од нашата партнерска организацијата 

“Business in the community” од Северна Ирска. 34 претставнички и претставници  на 

претпријатијата институции добија знаење за стратешки приоди,  корисни совети и алатки за 
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тоа како да ги одбираат и 

креираат своите проекти во 

доменот на општествената 

одговорност и умешно да ги 

поврзат со бизнис целите. 

Учесниците работеа на  

акциски планови и притоа 

добија насоки и практични 

работни материјали што ќе 

им помогнат и во иднина. 

Развиен концепт за Клуб на одговорни бизниси 
 

 Стратешки ги структуираме иницијативите и поддршката на компаниите за општествена 

одговорност во концептот за Клубот на одговрни бизниси што обмисливме во 2016та година. 

Клубот влијае во повеќе насоки. Од една страна тој е место каде општествено одговорните 

компании ги здружуваат своите ресурси во заеднички во постојни стручно обмислени 

програми што имаат конкретни ефекти. Притоа активностите на клубот не се замена за 

интерните приоди кон ООП на членките туку се комплементарни. Клубот нуди можности 

членките директно да се вклучат во активности без самите да ги организираат и обезбедува 

простор за обмислување на дополнителни приоди. Понатаму, клубот обезбедува градење на 

капацитетите на членките и го поттикнува нивниот напредок во исполнувањето на 

општествената одговорност преку креирање на цели за постигнување (т.н, предизвици) со 

обезбедена поддршка. Најнакрај, програмите на клубот градат соработка со граѓанските 

организации и институциите посветувајќи се на трајни решенија.  

Клубот е обмислен како самоодржлива иницијатива што опфаќа неколку нивоа на 

членство со соодветни придобивки за компаниите, вклучително и пристап до услугите и 

сервисите на Конект.  Формирањето на клубот е планирано за 2017 година.  

Активностите на клубот и неговите програми се базирани на истражувања,  анализа на 

потребите, искуства на нашите партнери Business in the Community. Се зедоа предвид 

најгорливите општествени предизвици каде бизнисот е директно засегнат и може да влијае 

на подобрување на состојбите. Се креираа следниве програми: 

 

 Програма за младинско вработување  - Висок старт за кариера 

*Подготвени за работа 

* Целиме повисоко 

 Програма за  корпоративно волонтирање  

 * Поврзани генерации  

 Програма за менторирање – Поддршка за развој 

 

За да дознаете повеќе за програмите кликнете на овој линк.   

 

 

http://konekt.org.mk/newsite/klub-na-odgovorni-biznisi/programi/
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Постигнувања  

Учебна 2014/2015 

 Формирани 12 секции во 

основни училишта од 8 

општини 

 Инволвирани 257 ученици 

 

Учебна 2015/2016 

 Формирани 12 секции во 
основни училишта од 12 
општини; 

 Инволвирани 280  ученици  
 

Вработување на лица со попреченост  

 

Улогата на бизнисот како фер работодавач без бариери е важен дел од општествената 

одговорност. Конект е партнер на Отворете ги прозорците во проектот „Вработување на лица 

со попреченост – одржлив модел“ кој цели да поттикне еднакво и активно вклучување на 

лицата со попреченост на отворениот пазар на трудот. Отворете ги прозорците директно 

работеа со невработени лица со попреченост обезбедувајќи обуки во неколку циклуси за да 

ги зголемат можностите за нивно вработување. Следствено, Конект е концентриран на 

страната на работодавачите бизниси. Во 2016 Конект ги аналиираше ставовите, потреби и 

пречките за вработување лица со попреченост со посебен акцент на работодавачите од 

бизнис секторот  што претставува основа за развивање приоди што ќе овозможат компаниите 

да станат работодавци без бариери и со разнолика работна сила. Проектот продолжува со 

градење на капацитетите на компаниите, обезбедување на директни алатки за поддршка и 

обмислување на сервис што ќе им помага на работодавачите без бариери. На овој начин се 

тестира модел на поддржано вработување во којшто работодавачот добива скроена 

поддршка во процесите на инклузија на лица со попреченост во работата.  

Училишен проект на ЕВН Македонија 
 

Веќе деветта година се спроведува 

Училишниот проект на ЕВН Македонија чијшто 

координатор е Конект, а го спроведуваат Центарот за 

енергетска ефикасност на Македонија (МАЦЕФ) од 

Скопје, Младински совет Охрид, Жетва на знаење од 

Прилеп и Еколошко друштво Планетум од Струмица. 

Проектот е доказ за тоа дека поврзувањето на 

ресурсите и целите на претпријатието, во синергија со 

знаењето и поврзаноста на граѓанскиот сектор со 

заедниците, поттикнува позитивни промени во 

општеството. Горди сме што до сега повеќе од 36.000 

ученици низ земјава го зголемија своето знаење за: 

електричната енергија; различните видови и извори 

на енергија; мерките за заштита; потребите и 

начините за штедење на електрична енергија итн. 

Активностите им создаваат добри навики на учениците и грижливост за околината и 

домаќинството. Имаат можности и да го применат наученото и да ја зголемат свеста во 

нивните заедници преку обмислување и спроведување на кампањи за штедење на 

електрична енергија.  
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Реализацијата на проектот се одвива во една училишна година од месец  септември 

до месец мај. Во училишната година 2015/2016 беа реалзирани 180 работилници, 12 кампањи 

и отворени денови во училиштата и летна школа за средношколци. Како најголем настан кој 

ги заокружи сите активности од целата училишна година се одржа квиз на којшто ги покажаа 

своите знаења 70 ученици од 12те училишта вклучени во проектот.  

 

V. Конектирај се 

Во нашето работење, особено внимание посветуваме на градењето на суштински и 

продуктивни меѓусекторски партнерства помеѓу претпријатијата и непрофитните организации, 

јавните институции, заедниците и индивидуалците. Веруваме дека ова е единствен начин за 

градење на вистински позитивни промени и во нашето работење го поттикнуваме овој 

дијалог и соработка.  Податоците од нашето истражување од 2014 година ни покажаа многу 

ниско ниво на соработка на фирмите и граѓанските организации само 15,4%, за да се намали 

овој јаз помеѓу двата сектори го креиравме сервисот „Конектирај се!“ . Сервисот е дел од 

проектот „Граѓанското општество посилно со бизнисот и граѓаните“ и со него поставивме 

систем преку којшто се насочува нашата поддршка во поврзувањето на ГО и компанитте. 

Целтна на сервисот е пренесување на вештините и знаењата од компаниите на граѓанските 

организации и социјалните претпријатија.   

Преку „Конектирај се“ граѓанските организации може да добијат поддршка за својата 

работа од страна на претпријатијата. Поддршката може да биде во различна форма, во 

зависност од потребите и достапните ресурси на претпријатијата. Примарната цел на 

поврзувањето е да се искористат знаењата и експертизата на компаниите и да се помогнат 

стратешки партнерства кои носат корист како за компаниите така и за ГО. Сервисот ќе биде 

пилотиран во 2017та.  
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VI. Социјално претприемништво  

 

Во 2016та година посветено придонесувавме и за развојот на социјалното 

претприемништво. Концептот на користење на претприемачки вештини за градење на 

позитивни промени во заедницата и базирани врз вредности и обзбедување одржлив развој 

е сврзан за нашата мисија.  

Истражувања за социјално претприемништво  
 

Минатата година го започнавме истражувачкиот проект “Предизвици и можности за 

вработување на маргинализирани групи во социјални 

претпријатија” имплементиран од: Реактор - Истражување во 

акција, Конект и Паблик од Македонија, Партнерс Албанија 

од Албанија и Центарот за мир и толеранција од Косово, а 

поддржан од Регионалната програма за поддршка на 

истражувања во Западен Балкан (RRPP). Во 2016та беа 

формирани заклучоците и беше објавено истражувањето. Со 

партнерите одржавме и конференција за социјални 

претпријатија каде се презентираа резултатите и наодите од истражувањето.  

Како продолжение на проектот што беше започнат минатата година беше организирана и  

научна регионална конференција “Истражување на развојот на социјалните претпријатија на 

Балканот”, каде што на едно место дебатираа истражувач(к)и од Македонија, Хрватска, 

Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Црна Гора и Словенија, презентирајќи ги 

најновите истражувања од областа на социјалното претприемништво 

Конект како локален експерт се вклучи и во регионално истражување за екосистемите 

на социјалните прептијата во Хрватска и 6 земји од западен Балкан, коешто беше спроведено 

од интернационалната организација NESsT со поддршка од Европската банка за обнова и 

развој. Целта на истражувањето беше да се мапира правната средина, моменталните 

засегнати страни и можностите за финансиската поддршка којашто им е потреба за градење 

на нивните капацитети. Конект го опфати регинот на Македонија, Косово и Албанија и 

спроведе низа интервјуа со различни успешни социјални претпријатија, институции и 

финансиски поддржувачи на социјалните претпријатија. Како резултат од ова истражување 

беше подготвена студија за целиот регион.  
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VII. Го шириме кругот 

 

Континуирано градиме соработка на регионално и меѓународно ниво. Со споделување 

се здобиваме со нови идеи и ги шириме нашите искуства и знаење. Тоа го правиме преку 

мрежите на коишто сме носители и членки, но и со директни активности за размена.  

Активности во регионот  
 

Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија, Ерменија, Косова, Молдавија и Србија – ова се 

земјите во коишто Конект во 2015 почна да го шири своето знаење во доменот на одржливот 

и мобилизирање локални ресурси и продолжи во 2016 година.  

Беше продолжена соработка со регионалната коалиција за заштита на децата 

„ChildPact“ (коалиција на национални коалиции на ГО) кои се посветени на идентификување и 

градење решенија за превенција и решавање на проблемите со детската ранливост. Улогата 

на Конект беше да ги зајакне капацитетите на коалициите во овие 8 земји преку директна 

поддршка во обмислувањето и реализацијата на нивните стратегии за одржливост. За оваа 

цел беа направени проценки на филантропскиот капацитет во земјите врз основа на што се 

формулираат приоди кон бизнис секторот. Дополнително имајќи ја предвид потребата 

пораките за детските права да допрат до што е можно поширок круг се работи на стратегии за 

вклучување на познати личности во кампањи. Со поддршка од „ѕвездите“ и преку соодветни 

материјали за кампања  се очекува да се постигне значајно влијание на локалните заедници. 

Конект ја споделува својата експертза во сиве овие процеси и има улога на ментор на 

националните коалиции.  

Вклученоста во регионалните истражувања за социјално претприемништво (види 

стр.14) и филантропија (види стр.8) исто така обезбедија да го споделиме знаењето и 

експертизата надвор од нашите граници.  

 

 

VIII. Глобален договор на Обединетите нации  

 
Глобалниот договор на обединетите нации е најголемата светска иницијатива за 

општествена одговорност на претпријатија. Околу десетте принципи на оваа иницијатива 

поврзани се над 12.000 доброволни учесници од 170 земји во светот.  Конект е секретаријат 

на Македонската мрежа на глобалниот договор на Обединетите нации.  

Известување за вклученост 
 

Согласно политиките за известување на Глобалниот договор на обединетите нации 

членките кои не припаѓаат на бизнис секторот имаат обврска да поднесат Известување за 

вклученост. Во рамки на својот извештај за 2016 Конект известува за својата вклученост во 

иницијативата и за поддршката на принципите на Глобалниот договор. Описот на 
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горенаведените активности во најголем дел се поврзани со 

поттикнување на општествената одговорност и активно вклучување на 

бизнис секторот во непрофитни цели. Подолу се изнесени активности 

поврзани со работата на Конект како Секретаријат на мрежата.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Вклученост во Глобалниот договор на обединетите нации и негова промоција 

 

Македонската мрежа на ГД е првата мрежа во земјата целосно посветена на 

подобрување на општествената одговорност. Формирана во 2004 година, Мрежата е активна 

повеќе од една деценија. Сочинета е од 48 компании, граѓански организации и други членови 

од кои 20тина со активно членство на меѓународно ниво. Секретаријат е Здружението Конект 

што како организација чијшто фокус е општествената одговорност на претпријатијата, активно 

работи на градењето на Мрежата и на промовирање на нејзините принципи. Како 

секретаријат на Македонската мрежа на глобалниот договор претставуваме контакт центар за 

членките; поттикнувач на активности и промотор на нејзините принципи. 

 

 

 

 „Мисијата на Конект е тесно сврзана со имплементацијата на десетте 

принципи на Глобалниот договор на Обединетите нации во областа на:  човековите 

права,трудот, животна средина и борба против корупцијата. Во Конект со секој 

работен ден ја изразуваме континуираната поддршка, заложба, но и реална практика 

за зацврстување и примена на овие принципи.  

Дел од идентитетот на Конект стана тоа што е Секретаријат на 

македонската мрежа на глобалниот договор. Нѝ претставува чест што ги 

координираме активностите на Мрежата и активно придонесуваме за нејзиниот 

развој. 

Со своите активности и залагања Македонската мрежа придонесе за 

подигнување на свеста во бизнис заедницата и кај институциите дека сите 

подеднакво сме одговорни за примена на принципите на Глобалниот договор. Развојот 

на компаниите и развојот на заедницата се обврска на секој чинител и тој принцип ние 

се обидуваме да го прошириме, бидејќи само со заедничка и синхронизирана акција 

можеме да очекуваме долгорочен развој на сите сегменти од нашето живеење. “   

Никица Кусиникова  
Извршна директорка на Конект  
Контакт лице на Македонската мрежа на ГД 
 



 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 19.12.2016 се одржа годишната средба на Македонската мрежа на глобалниот 

договор. Претставниците на членките на мрежата имаа можност да се запознаат со 

глобалната стратегија 2020 и да дискутираат заа идните планови на мрежата. 

 Посебен акцент се стави на целите за одржлив развој на ОН и нивното вклучување во 

стратегиите на компаниите.  

 Со цел промоција на принципите на ГД редовно сме присутни на настаните на 

членките на Мрежата поврзани со ООП. Така во 2016 ја поддржавме организацијата и активно 

се вклучивме во: Форумот наменет за вклучување на засегнатите страни и презентација на 

Извештајот за напредокот на Цементарница УСЈЕ, Доделувањето на наградите за општествена 

одговорност и сл.  

Во 2016 ги промовиравме принципите на Глобалниот договор и на социјалните мрежи. 

„FaceBook“ страницата на Мрежата веќе има над 300 следбеници.  

 

Вклучување на бизнис заедницата во активности поврзани со ООП и Глобалниот 

договор  

 

Конект континуирано ги вклучува членките на Глобалниот договор на ОН и 

пошироката бизнис заедница во своите активности. Нашите активности директно поврзани со 

корпоративна филантропија, ООП и градењето партнерства поддржани од бизнис заедницата 

како релевантна засегната страна. Дополнително, во своите активности за едукација на 

бизнис секторот (види стр. 10-11) секогаш се вклучени и аспектите поврзани со Глобалниот 

договор на ОН. 

 

Учество на настани на Глобалниот договор 

 

Датум:  мај 2016 

Настан:  Глобален самит за корпоративна одржливост 2030, Регионална средба на локалните 

мрежи на Глобалниот договор од Европа 

Програма: Дискусии за внатрешни организациски прашања/ презентации на најнови развојни 

трендови   

 

https://www.facebook.com/GCNetworkMacedonia/
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Место: Прага, Чешка   

Датум: октомври 2016 

Настан: Бизнисите за мир 

Програма: Панел сесии на коишто се дискутирале начините дејствување  за зголемување на 

позитивното влијание на компаниите во општеството, преку практични примери од успешни 

компании. 

Место: Дубаи, Обединети арапски емирати    

 

 

Белешка: На настаните учествуваше Контакт лицето на Мрежата, Никица Кусиникова 

извршувајќи ги функциите претставник на Секретаријатот на Мрежата и Членка на 

Советодавната група на локални мрежи. 

 

 

 

 

ул. „Владимир Полежиновски” 19-1/6, 

1000 Скопје, Македонија 

тел: +389 2 3224 198 

e-mail: konekt@konekt.org.mk  

www.konekt.org.mk 

www.konekt.org.mk/blog 

www.donirajpametno.mk 

http://konekt.org.mk/volonterstvo/ 
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https://twitter.com/Konekt_Skopje
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