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1. Предговор
Еко-социјалната економија е тренд кој бргу расте, бидејќи социјалните претпријатија се начин преку кој може да се намали сиромаштијата кај ранливите групи граѓани. Социјалните
претпријатија веќе станаа основна програма во политиките за
вработување и социјалните мерки во многу земји на ЕУ. Сепак,
социјалните претпријатија веќе стануваат нов начин за водење
на бизниси, на начин кој е далеку почовечен и еколошки поприфатлив, и така економијата која ја засегаат само пари се заменува со креативна, иновативна, обединувачка, одговорна и
разумна економија. Потрошувачката култура која ја интересира само профит и пазарна конкуренција веќе има своја здрава
алтернатива во социјалните претпријатија.
Ова истражување дава приказ на тоа што е всушност социјалното претпријатие, кои се главните пречки и предизвици, и
кои се неговите развојни перспективи. Истото е спроведено
во рамки на проект финансиран од ЕУ, а целта е да се воспостави ресурсен центар за развој на социјални претпријатија во
Град Скопје. Ние спроведовме компаративна студија на примерите на поволни еко-системи, кои веќе уживаат придобивки
од веќе воспоставените и успешни модели на ресурсни центри во пет земји-членки на ЕУ. Целата студија е усгласена со
правната рамка на РСМ и нејзиниот еко-систем.
Постојат неколку иницијативи за поддршка и организации кои
ги поставија основите на социјално претприемништво и ги оформија новите начини на деловно работење во РСМ. Во исто
време, постојат десетици добри пракси, кои се веќе тестирани
во различни деловни и правни модели кои создаваат можности кои може да ги следат другите.

Оваа студија предлага три бизнис модели за формирање на
ресурсен центар за развој на социјалните претпријатија во
Град Скопје: почнувајќи од минимална интервенција, давајќи
преглед на оптимален модел кој има тенденција да стане простор за заедничко работење со целосно опремен и сервисиран
центар за поддршка и развој.
Оваа студија е дел од проектот „Отворање на можностите“, финансиран преку ИПА инструментот за развој на општеството
и медиумите 2016-2017 година насловен како Поддршка на
граѓанските организации. Таа е насочена кон подобрување
на политиките за животната средина, преку поттикнување на
меѓусекторско партнерство и создавање на поволни услови за
развој на социјалните претпријатија, посебно преку решавање
на проблемите на Ромите и на другите ранливи групи.
Сепак, успешните приказни од другите земји-членки на ЕУ докажуваат дека социјалните претпријатија се многу повеќе од
само модел за решавање на социјалното вработување. Тој е
многу поширок и сеопфатен модел на бизнис и управување.
Во него може да се вклучат млади, образовани, иновативни
луѓе кои трагаат по можности да дадат свој придонес кон националната економија на нов и поправеден начин. Град Скопје
има можност да го пилотира ресурсниот центар, да тестира
различни модалитети на услуги, да ги направи одржливи и да
создаде модел кој може да се реплицира во другите градови
во поширокиот регион. Затоа, на ресурсниот центар треба да
се гледа како на можност, како инвестиција за поправедна и
поефикасна социјална економија за иднината.
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2.Град Скопје
2.1.

ГЕОГРАФСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Скопје, главниот и најголемиот град на Северна Македонија, е град од средна големина, со 544.086
жители (средна според европски критериуми) според проценката на бројот на население во 2015
година, или со 506.926 жители според последниот официјален попис од 2002 год., што може да
индицира тренд на растеж. Градот е најважниот економски, политички, индустриски и културен
центар во земјата, кој бил веројатно населен уште од 4000 година п.н.е.
Градот е распространет на сеизмички многу активен терен, во вардарскиот гео-тектонски регион,
а трагичниот земјотрес од 1963 година предизвикал масовно уништување на градот со огромен
број на жртви. Сега центарот на градот е со многу нови градби, што предизвикува доста негодувања кај населението, поради целосната реконструкција на централното подрачје. При изградба
на Проектот „Скопје 2014“ многу постоечки објекти беа преуредени или променети, беа изградени нови споменици, а делови од градот беа реновирани.
Скопје се одликува со голема етничка разновидност, и има 10 општини, од кои една е најголемата
општина по површина каде мнозинството се етнички Албанци. Всушност, градот бил со мнозинско
муслиманско население до 19 век, и на крајот на отоманското владеење. Етничките Македонци го
сочинуваат мнозинството во повеќето од скопските општини: Aеродром, Ѓорче Петров, Карпош,
Кисела Вода и Центар, со 66,7% од населението. Остатокот од градот е претежно населен со етнички Албанци (20,4%), и тоа најмногу во општините Сарај и Чаир. Општината Шуто Оризари која
се наоѓа во северниот дел на градот е специфична поради нејзините ромски населби. Всушност,
ова е единствената општина во светот каде официјален јазик е ромскиот. На ромското население
отпаѓа 4,6% од населението во градот.
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2.2.

ЕКОНОМИЈА И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Најголемиот удел од националната економија е фокусиран во градот, и тој е најголемиот финансиски центар, кој заедно со
неколку соседни општини вкупно произведува 45,5% oд Македонскиот БДП. Во 2019, регионалниот БДП по глава на жител изнесувал 5.846 еур или 155% од македонскиот БДП по глава на жител. Ова може да биде еден од главните индикатори на централизацијата во Северна Македонија. Од друга страна, оваа бројка е помала во споредба со другите главни градови во регионот, како
што се Белград, Сараево или Софија.
Што се однесува до претпријатијата, во 2017 година имало 55.203 регистрирани компании во Северна Македонија, од кои 20.804
(или 37,69%) се лоцирани во главниот град. Слично и како во ЕУ, малите и средни претпријатија играат важна улога во националната економија, и на нив отпаѓаат 99,7% од сите бизниси и кои вработуваат три четвртини од сите вработени лица во Северна
Македонија. Тие исто така го генерираат најголемиот удел на додадена вредност (63,8% од бизнис секторот во 2017 година).
Најголемиот удел на МСП доаѓа од секторот дистрибутивна трговија (40,4%), која создава многу работни места (30,3%) и генерирала додадена вредност (31,3%) во 2017 година. По неа следат секторите производство, градежништво, и секторите за информирање и комуникации.
Иако бизнис заедницата значително напреднала во изминатата деценија, Министерството за финансии во својата Програма за
економски реформи ги навело клучните пречки на кои сè уште треба да се работи:





Непредвидливи околности кои се резултат на честите промени во регулаторната рамка,
Отсуство на транспарентни полу-фискални трошоци,
Нејасно толкување и невоедначена примена на бизнис регулативата посебно од страна на локалните субјекти,
Обемот на неформалниот сектор и недостигот на квалификувана работна сила.
Бројот на работници во неформалниот сектор продолжува да паѓа од 28,6% во 2008 годна на 18,1% во 2017
година, но сè уште е висок, посебно кај неквалификуваните работници. Затоа во 2018 година, владата донесе
акциски план за имплементирање на Стратегијата 2018-2020 за да се поттикне формализирање на неформалната работа, истовремено превземајќи мерки за да се стави крај на исплаќањето на плати во готовина и во
плик. Компаниите велат дека широко распространетата сива економија и длабоко навлезената корупција
се главните пречки на бизнисите и ова негативно влијае врз инвестициските планови.
Сепак, според оценките на Светска Банка во нејзиниот извештај „Doing Business 2019“, Северна Македонија се рангирала на 10 место помеѓу 190 економии по однос на севкупните можности за водење на бизниси во земјата, со спроведени 42 реформи чија цел била да се подобри деловното
опкружување, кои се превземени во периодот помеѓу проценките од 2005 и 2019 година.
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Стремејќи се да го поттикне економскиот раст, МСП во РСМ се
обидувале да ја одржат конкурентноста врз база на евтини трошоци за работна сила. Во блиска иднина ќе биде од суштинска
важност да се подобри конкурентноста преку засилено претприемништво, додадена вредност и продуктивност. Работните
вештини и нивното прилагодување кон пазарните барањата
кои се менуваат и растат остануваат едни од клучните елементи на стратегијата за конкурентност. МСП немаат капацитет да
организираат и инвестираат во обуки на работните места за
јакнење на капацитетите на нивните вработени.
Затоа постојат неколку иницијативи и стратешки документи
кои се стремат да дадат придонес за јакнење на потенцијалот
на МСП за создавање на работни места. На пример, новата
стратегија за МСП (2018-2023) предвидува конкретни мерки за
промовирање на млади претпријатија со потенцијал за раст,
како важен придонес за поголемо вработување. Услугите на

обука и менторство се ограничени на неколку целни групи
и ги изведуваат различни институции, агенции и даватели на
услуги. На пример, APPRM нуди обука и менторство за МСП, и
покрај ограничениот буџет. Агенцијата за вработување организира обуки за старт-ап бизниси, како и Агенцијата за развој
на претприемништво, APPRM и донатори, како што е УНДП.
Министерството за економија спроведува програми насочени
кон јакнење на жените претприемачи, додека програмата на
УНДП за само-вработување се концентрира исклучиво на невработените. Нема достапна обука за лица кои се веќе вработени но кои имаат претприемачки амбиции.
Новата стратегија за МСП планира да ја зајакне владината поддршка во оваа област и да ја обезбеди потребата рамка за јакнење на вештините за водење на МСП, како и за мониторинг
и евалуација.

2.3. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ
Препораките на Европската комисија од 2019 година1 за социјална политика и вработување се фокусираат на:




Поуспешно активирање на нерегистрираните, долгорочно невработените и неквалификуваните невработени лица, вклучително жените, лицата со попреченост и Ромите;
Интензивирање на напорите за подобрување на капацитетите на Државниот инспекторат за труд и јакнење на колективно
то преговарање помеѓу работодавачите и работниците;
Спроведување на стратегијата за намалување на сиромаштијата, стратегијата за инклузија на Ромите, како и на релевантните
акциски планови.

Истовремено, се подвлекува дека стапката на невработеност само благо се намалила од 22,4% во 2017 година до 20,7% во 2018
година, но дека учеството на жените на пазарот на трудот (52,2% од жените на возраст 15-64 во 2018 година) и на Ромите и лицата со инвалидитет, не се подобрила и останува да биде ниска. Ромите и лицата со инвалидитет остануваат да бидат со највисок
ризик од сиромаштија и мора да се преземат повеќе активности.
Сепак, имплементацијата на Стратегијата за инклузија на Ромите (2024-2020) и на поврзаните акциски планови каде се вклучени
образование, вработување, домување, родови прашања и здравството одат постепено, и уште многу треба да се направи за
подобрена инклузија на Ромите.

1 Работен документ на ЕК / Извештај за 2019 за Северна Македонија во прилог на комуникето на Комисијата до Европскиот Парламент, Советот, Европскиот Економско-Социјален Комитет за регионите во 2019, во однос на политиката за проширување (COM 2019 – 260 final), Брисел, 29.05.2019.
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Со стапка од 49%, невработеноста на Ромите е значително
повисока од онаа на останатите етнички заедници. Понатаму,
многу е лимитиран бојот на Ромите кои имаат придобивки од
конкретните мерки за вработување. Со цел да се промовира
вработеноста на Ромите, постојниот модел треба да се промени на сите нивоа, а со оглед на раната возраст на склопување
бракови на младите Ромки, ова посебно влијае врз нив.
Фокусот на политиките за вработување останува на младите
и долгорочно невработените. Околу 80% од невработените се
долгорочно невработени што ја одразува некомпатибилноста
помеѓу вештините и побарувачката. Во изминатите 5 години
работната сила опаднала за скоро 1%, најмногу како резултат
на високата стапка на миграција, посебно помеѓу младите.
Во 2018 година, Владата на РСМ ја воведе Младинската гаранција како мерка, која им нуди на младите (на возраст помеѓу
15 и 29 години), посебно на невработените кои не се вклучени
во програми за образование обука (NEET) цела низа на услуги:





Професионална ориентација и кариерно советување
Мотивациски обуки
Индивидуално и групно советување
Обука за барање работа

Младинската гаранција ги предвидува следните мерки за поддршка на вработувањето:




Субвенционирано вработување на младите
Иницијативи за вработување на млади со попреченост
Програма за самовработување

Во три центри за вработување (Гостивар, Струмица и Скопје) се
имплементираат пилот проекти за млади NEET групи.
Резултатите од мониторингот и евалуацијата ќе понудат основа за понатамошно планирање и инвестирање во вработување на младите.
Лицата со попреченост се едни од најмаргинализираните групи во СРМ, посебно кога станува збор за еднакви можности
за вработување. Иако владата вложила многу напори за изнаоѓање различни форми на вработување на оваа категорија
млади лица, повеќето од работните места се создадени од
страна на заштитните

организации. Законот за вработување на лица со попреченост
нуди цела низа стимулации и субвенции за работодавачите, но
во многу случаи ваквиот вид на поддршка на вработување на
лица со попреченост не е одржлива.
Што е однесува до родовата еднаквост при вработување и до
социјалната политика, новиот Закон за спречување и заштита
од дискриминација беше донесен во Март 2019 година.
Министерството за труд и социјална политика (МТСП) разви
национален индекс на родова еднаквост и според статистиката од 2018 година, стапката на вработеност за лицата на возраст 15-64 е 41,7% за жените а 61,4% за мажите. Истовремено,
се нотира дека дури 39,2% oд жените кои работат во приватниот сектор заработуваат помалку од мажите. Во јавниот сектор
не постои разлика во платите врз основа на родот.
Според извештајот на OECD за РСМ женското претприемништво е огромен неискористен извор на иновации, работни места и економски раст за земјата, но не постои одредена
политика или национален механизам во поддршка на истото.
Постои растечки број на чинители, посебно неколку НВО иницијативи за поддршка на женското претприемништво, но нема
конкретен портал или централизирано место од каде би се
помагало на жените претприемачи да се запознаат со некои
од главните предизвици со кои се соочуваат. Неопходно е да
се понудат повеќе услуги, како што се информации за добрите практики, обука, смерници во насока на претприемништво,
пристап до финансии, правни и деловни свети и вмрежување.
Нема доволно соработка помеѓу клучните институции и иницијативи што би довело до поголем холистички пристап со
цел да се поттикне економскиот развој и конкурентноста во
Северна Македонија.
МТСП вложува многу напори за намалување на нееднаквоста,
за подобрен пристап до пазарот на трудот за ранливите групи,
и за создавање на поповолни институционални рамки и политики, вклучувајќи одделување на средства за активните мерки за вработување. Агенцијата за вработување на РСМ е јавна
институција, задолжена за вработување, давање поддршка и
услуги за учесниците на пазарот на трудот. Агенцијата за вработување имплементира повеќе мерки за вработување, од кои
многу може да се комбинираат и да се надополнат со други механизми за поддршка за развој на социјалните претпријатија.
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3. Перспективи за развој на
социјалните претпријатија
3.1. ШТО Е СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ДЕФНИЦИИ И КРИТЕРИУМИ
Не постои општа дефиниција за социјално претпријатие, ниту еднообразно сфаќање за тоа што претставува социјалното претпријатие како организација. Во ЕУ постојат цела низа на дефиниции и склоп на критериуми, со оглед на тоа што во различи земји
се развиени различни концепти и модели, како и различна законска рамка за развој на социјалните претпријатија. Сепак, во
изминатите 15 години, социјалните претпријатија стануваат растечки тренд, не само во земјите на ЕУ, туку насекаде во светот.
За многу практичари, ова е само друг или едноставно нов начин на водење бизнис, и тоа на поодржлив начин.
Иницијативата за социјални бизниси (SBI), објавена од Европската Комисија во 2011 година го дефинира социјалното претпријатие
како „субјект во социјалната економија чијашто главна цел е да се изврши социјално влијание, многу повеќе отколку да се обезбеди
профит за сопствениците и акционерите. Тоа работи така што обезбедува стоки и услуги за пазарот на претприемачки и иновативен начин и го користи профитот најмногу да постигне различни социјални цели. Тоа се управува на отворен и одговорен начин, и
посебно ги вклучува вработените, потрошувачите и засегнатите страни врз кои влијаат деловните активности на претпријатието.”
Оваа дефиниција ги користи клучните особини заедно со трите димензии: претприемачка, социјална и димензијата на управување.
ОЕЦД ја препознава како социјално претпријатие „секоја активност која се спроведува во јавен интерес, организирана со претприемачка стратегија, чијашто главна цел не е максимизација на профитот туку постигнување на одредени економски и социјални цели и која има капацитет за донесување на иновативни решенија на проблемите на социјална исклученост и невработеност.”
Постојат различни дефиниции кај различни земји или мрежи за поддршка, кои имаат различен склоп на критериуми за препознавање и идентификување на социјалните претпријатија помеѓу останатите бизниси и активности кои генерираат приходи на
непрофитни организации.
Според Социјално претпријатие ОК (Social Enterprise UK) „социјално претпријатие е деловна активност која работи за социјална
и/или еколошка цел. Тоа има јасно разбрана социјална мисија: што значи дека ќе знае каква разлика ќе направи, кој сака да помогне, и како планира да го направи тоа. Најголемиот дел или целокупниот приход ќе го остварува преку продажба на услуги
или стоки. И исто така ќе има јасни правила за тоа што ќе прави со профитот, реинвестирајќи го понатаму во рамки на својата
социјална мисија”. Прецизната дефиниција ја дава NESsT – меѓународна организација за поддршка на социјални претпријатија
„социјално претпријатие е деловна активност која е создадена за унапредување на одредена општествена цел на финансиски
одржлив начин“. Во Хрватска, социјално претпријатие е дефинирано со Националната стратегија за развој на социјалното претприемништво, усвоена во 2015, и тоа се дефинира како „деловна активност која е базирана врз принципите на
социјална, еколошка или економска одржливост, каде најголемиот дел или севкупниот вишок или профитот се
реинвестира за доброто на заедницата.”
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Задно со дефиницијата, Стратегијата исто така воспоставува девет кумулативни критериуми кои треба да се исполнат од страна
на претприемачите, за еден субјект да се смета за социјално претпријатие:
1. Треба да има создадено баланс помеѓу социјалните, еколошките и економските цели
2. Социјалниот претприемач генерира приходи на пазарот произведувајќи стока и/или нудејќи услуги со поволно влијание врз
животната средина и општеството
3. Годишниот приход кој се генерира од претприемачки активности се базира врз тригодишен оперативен или плански период
и мора да изнесува барем 25%
4. Барем 75% од профитот/вишокот треба да се инвестира во мисијата и активностите поврзани со целите
5. Членството е доброволно и отворено, и има деловна автономија
6. Истото не може да се основа само од органите на национално, регионално и локално ниво или од некој друг орган на власта
7. Треба да има партиципативно и демократско управување и процес на донесување одлуки, во кој се вклучени сите засегнати
страни
8. Потребно е следење, евалуација и известување за неговото општествено, економско и влијанието врз животна средина
9. По неговото згаснување сиот имот треба да се префрли на друго социјално претпријатие, или орган на локална или регионал
на власт (фиксирање на средствата).
Мрежата на социјални претпријатија на Глазгов ги дефинира социјалните претпријатија како „деловен субјект кој повеќе тргува
за доброто на општеството а не за неограничена приватна добивка на малкумина. Tие се зафаќаат со општествени проблеми, ги
јакнат заедниците, ги подобруваат животите и можностите на луѓето и ја штитат животната средина”. Да бидеме малку појасни и
поконкретни, Мрежата го создала доброволниот кодекс на работење за социјалните претпријатија.
ДОБРОВОЛЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (ШКОТСКА) ГИ ДЕФИНИРА СОЦИЈАЛНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЈА КАКО ОРГАНИЗАЦИИ СО СЛЕДНИТЕ ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ:
1.

Tие тргуваат на пазарот но со главна цел да издејствуваат социјални или еколошки придобивки

2.

Сите профити се реинвестираат во бизнисот или се користат за придобивки на луѓето на кои им помагаат, а не се делат помеѓу
акционерите или сопствениците (фиксирање на имотот).

3.

По згаснување, евентуалниот имот се реинвестира во друга организација која има слични цели и мисија (фиксирање на имотот).

4.

Tие имаат за цел да финансиска независност преку тргување, што ги прави поинакви од други доброволни или хуманитарни организации.

5.

Тие дејствуваат надвор од директното влијание или контрола на органите на јавната власт

Забелешка: Суштинско за Шкотското разбирање на социјално претпријатие е присуството на некоја форма на деловна структура во која имотот е фиксиран. Вака се гарантира дека социјалното претпријатие нема да дели дивиденди дека имотот ќе биде
заштитен од идна продажба. Дополнителни информации се достапни на www.se-code.net.
Извор: GSEN, Социјално претпријатие во Глазгов 2015
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3.2. ГЛАВНИ ПРЕЧКИ И ПРЕ ДИЗВИЦИ
Врз основа на резултатите од неколку компаративни студи и
извештаи на земјите од ЕУ, Европската комисија потенцираше
неколку клучни предизвици и пречки кои може да го забават
развојот на социјалните претпријатија:

ки, посебно по однос на правната рамка и веќе постоечкиот
еко-систем, социјалните претпријатија насекаде во Европа се
соочуваат со слични пречки. Најчестите предизвици на глобално ниво се:

1. Недоволно менаџерски капацитети/вештини
 Недоволно развиени деловни и менаџерски вештини,
2. Недоволна пазарна ориентираност и вештини и знаења од
 Потреба за подобро разбирање на финансиските пазари,
маркетинг
 Недоволно расположлив капитал на корисниците,
3.
Неквалификувана работна сила, која е вработена врз
 Претесна законска рамка и некохерентност на политиките
основа на социјални критериуми, често без професионални
и концептите
вештини за одржување на високите стандарди на квалитет
Кога ќе дојдат до нивото на имплементација, многу заштитни
кои се бараат на пазарот
организации се жалат на исти или слични пречки како оние 4. Достапност на финансиските пазари и пристап до разлини
со кои се соочуваат социјалните претпријатија, што се темели
финансиски / инвестициски производи
врз нивните истражувања и секојдневните контакти и барања
за помош кои ги добиваат од социјалните претпријатија.
Кога зборуваме за поранешни социјалистички земји, посебно
Врз основа на извештајот од 2015, Мрежата на социјални прет- од регионот на Западен Балкан, постојат дополнителни пречки
пријатија од Глазгов ги навела најчесто спомнуваните пречки за со кои мораат да се соочат социјалните претпријатија:
развој на социјалните претпријатија во Глазгов:

1. Недефинирана законска рамка со многу недефинирани
прашања и неусогласеност помеѓу одредени законски и
подзаконски рамки
2.
2. Недоволна поддршка и разбирање за сите придобивки кои
социјалната економија и претпријатија можат да ги донесат
3.
на државата и нејзината економија, посебно за решавање
на прашањето на невработеност и заживување на многу ло4.
кални заедници – од кои најклучна е поддршката за донесу5.
вачите на одлуките
6.
3. Нема солиден систем на поддршка (финансиски, со тренер7.
ство или менторство, ширење на информации, маркетинг,
вмрежување)
8.
4. Генерално незнаење на јавноста за концептите и придобив9.
ките на социјалните претпријатија – ниска видливост на постојните најдобри практики
10.
5. Недостиг на социјален капитал, поточно доверба и решеност за соработка и формирање на социјални претпријатија
Овој извештај е извонреден извор на информации за да се
и задруги како и соработка/вмрежување со други социјални
помогнат и осмислат подобро новите ресурсни центри. Иако
претпријатија за да им порасне влијанието и обемот.
во различните региони и земји постојат одредени специфи1.

Недоволно време/капацитет за доразвивање на деловниот
потенцијал – 60%
Несигурен или опаѓачки тренд на финансирање од едно		
кратна помош – 52%
Зголемени трошоци – 37%
Тешки услови на пазарот/за тргување – 32%
Конкуренција на пазарот – 25%
Недостиг или недоволно вештини на пазарот на трудот – 23%
Потешкотии при склучување договори/услужни договорни
обврски– 22%
Потешкотии со готовински приливи – 22%
Степен на јавната свесност или предрасудите кон социјал
ните претпријатија – 21%
Неадекватна деловна поддршка – 15%
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4. Социјални претпријатија во 			
Република Северна Македонија
4.1.

ПРАВНА РАМК А И ПОС ТОЈНИОТ ЕКОСИС ТЕМ

Иако во почетна фаза од нивниот развој, социјалните претпријатија во Северна Македонија играат важна улога за да се воспостави концептот на социјални бизниси и нивната потреба, и да се придонесе за севкупната еко-социјална економија. Tие се
мали на број и имаат релативно слаби економски перформанси, но демонстрираат како се создаваат различни бизнис модели.
Не постојат доволно релевантни истражувања за да се пресмета точниот број на социјалните претпријатија кои функционираат,
иако нивниот број се проценува на околу 40 до 70.
Во оваа фаза дури нема ни формална дефиниција за социјално претпријатие, ниту, пак, официјални критериуми кои може да се
користат за да се разграничи помеѓу активности кои генерираат приходи отпочнати од НВО-и, заштитни организации, задруги
и социјални бизниси.
Не постои законска рамка која го препознава или поддржува социјалното претприемништво, но нема ни законски ограничувања или пречки за отпочнување или водење на социјални претпријатија во РСМ. Постојат неколку меѓусебно поврзани закони
и подзаконски акти кои ја создаваат правната рамка за функционирање на социјалните претпријатија: Закон за здруженија и
фондации, Закон за вработување на лица со инвалидитет, Закон за задруги, Закон за земјоделски задруги, Закон за занаетчиство
и Закон за социјална заштита.
Постојат неколку форми на правни лица кои може да се искористат за оваа намена, вклучително лица регистрирани согласно
законот за трговски друштва, здруженија, фондации и задруги. Најчесто користената правна форма се здруженија и фондации,
дефинирани со Законот за здруженија и фондации врз истите принципи и вредности како социјалните претпријатија. Со ова
им се овозможува на непрофитните организации да вршат широк спектар на комерцијални дејности, како што се нудење на
нивните добра и услуги на пазарот. Дозволени се активности и дејности кои се сообразни со мисијата, сè додека приходите не
се користат за непрофитни цели.
Од друга страна, заштитните организации функционираат како пазарно ориентирани комерцијални компанија со јасна социјална мисија. Tие нудат работна интеграција и работни места за лица со попреченост и оттаму имаат право на различни фискални
бенефиции. Тука се вклучени субвенции во здравствени и пензиски бенефиции, адаптирање на работниот простор и купување на опрема, со што на овие лица им се дава фер предност на пазарот. Повеќето од нив се управувани на традиционален начин, со тоа што на ранливите групи не им се овозможува соодветно учество, ниту отеченост во јавноста.
Истовремено, овој модел на работно интегрирање со мали подобрувања во управувањето претставува валиден
модел на социјално претпријатие.
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Друг модел на организација е заедничко дејствување како автономно тело, притоа изведувајќи стабилни и континуирани економски и трговски активности со добра и услуги. Тој дејствува
согласно вредностите, правилата и принципите на работење на
задругите, како и во многу други земји и делумно се преклопува со активностите на социјалните претпријатија. Задругите се
регулирани со Закон за задруги и може да ги основаат најмалку
три физички или правни лица, со цел да се подобрат или заштитат одредени или дефинирани економски интереси. Tие може
да бидат активни во сите економски дејности, освен во банкарството. Поделбата на профитот помеѓу членовите, иако малку либерално, може да се изврши само откога ќе се депонира
најмалку 5% oд профитот во резервен фонд. Во РС Македонија,
задругите се најчесто регистрирани како земјоделски задруги,
покривајќи еко-социјален спектар од руралното население.
Иако се уште пионери во овој сектор, постојат неколку примери на трговски компании кои биле основани и се организирани согласно Законот за трговски друштва. Тие спроведуваат активности со социјална мисија и го уживаат посебниот
статус кој го имаат како непрофитно друштво кој им го обезбедува законот.

Сите засегнати страни негуваат големи надежи дека Законот
за социјално претприемништво ќе овозможи рамка за појасно
и посистематски да се пристапи кон развој и унапредување на
социјалните претпријатија. Се очекува Законот да дефинира
што е социјално претпријатие, и да ги дефинира критериумите за основање и управување со социјалните претпријатија,
принципите на социјална ревизија, и да го утврди спектарот
на финансиски, нефинансиски, фискални и други бенефиции.
Првиот нацрт на законот беше воведен во 2015 година, после
кој следеа неколку верзии, и во нив беа внесени некои од коментарите и мислењата на засегнатите страни. Се надеваме
дека законот нема биде премногу рестриктивен и да дозволи
само неколку строго дефинирани и регулирани бизнис модели. Искуствата од другите земји во транзиција, како што е Словенија, докажаа дека престрого регулираните законски одредби може да го забават развојот на социјалните претпријатија.
Затоа е од клучна важност да се создаде подемократски
еко-систем кој ќе ја даде потребната поддршка и ќе дозволи
да се појават најразлични бизнис модели кои ќе вклучуваат
најразличен склоп на чинители.

4.2. ГЛАВНИТЕ ИНЦИЈАТИВИ НА ПОД ДРШК А
Иако бизнис климата не е најповолна за развој на социјалните претпријатија, постојат неколку иницијативи кои главно доаѓаат
од граѓанскиот сектор, кои се стремат да ги организираат истите и да создадат атмосфера на поддршка за нивниот понатамошен
развој. Списокот кој следи не е конечен и нуди преглед на граѓанските иницијативи, групните обиди, како и различните гледишта
и пристапи кон заедничко создавање на еко-систем во поддршка на овие претпријатија:

Националната мрежа на социјални претпријатија е неформална развојна мрежа за развој на социјалните
претпријатија која е иницирана од неколку граѓански организации предводени од јавно здружение. НМСП работи на главните
предизвици со кои се соочуваат социјалните претпријатија во земјата и е посветена на создавање на стимулативно опкружување за понатамошен развој на социјалните претпријатија. Со него се промовираат најдобри практики, се зголемува видливоста и придобивките за севкупниот сектор на социјалната економија. Целите на НМСП и насоките на дејствување се дефинирани
со Декларацијата потпишана од сите членки на мрежата.

ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување спроведува проекти насочени кон развој на
социјално претприемништво на три нивоа: градење на капацитети на граѓанските оганизации кои сакаат да отворат социјални претпријатија; застапување за развој на социјалното претриемништво, главно на локално ниво; и работна интеграција на
маргинализираните заедници. Организацијата има голем број обучувачи/ментори, обучени во различни области на социјално
претприемништво. Во исто време, ХЕРА доделува под-грантови за граѓанските организации за спроведување на проекти за
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социјално претриемништво. Воспоставувањето на ресурсен центар за развој на социјалното претриемништво во град Скопје е
главната дејност за застапување како дел од тековната соработка со оваа општина. Конечно, ХЕРА уште од 2017 година управува
со социјалното претпријатие кое вработува жени Ромки, наречено „Нега плус“.

Форумот на компании кои прават добро е воведен како формат за интегрирана акција, кој нуди можности за поврзување, обединување на капацитетите на прогресивните бизниси, институции и социјални претпријатија организирани во партнерство со Public (Паблик) – Здружение за истражување, комуникации и развој, ГИЗ – Проект за социјални права за ранливи
групи и Holistic (Холистик) – Агенција за комуникација специјализирана за развој на општеството. Оваа агенција исто така има
поддршка од „Социјални претпријатија“, проект за создавање мост помеѓу социјалниот и традиционалниот бизнис сектор. Овој
проект го раководи Центарот за претприемништво и извршен развој (CEED)
Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофскиот Факултет е првата образовна установа која воведе предмет ‘социјално претприемништво’ во додипломската студиска програма по социјална работа и социјална политика.
Преку давање истражувачка и законска експертиза тие исто така придонесуваат кон понатамошнo развивање на концептот и
создавање поволна правна рамка и севкупен систем на поддршка.

4.3. НА ЈДОБРИ ПРАК ТИКИ И ПРЕ ДИЗВИЦИ
Во изминатава деценија се развија неколку различни бизнис модели на социјални претпријатија:

КРУШЕВСКА ЖЕНА е основано како социјално претпријатие чија цел е да се даде поддршка на жените да ги развиваат
нивните претприемачки способности. Нивните производи се унифицирани под еден бренд, познат како „Домашно е, од Крушево
е…” со професионално дизајнирани амбалажа и лого кои им се достапни на сите жени кои учествувале. Мисијата на ова СП е да
се намали сиромаштијата кај жените и да се зголеми родовата еднаквост со јакнење на капацитетите, охрабрување на женското претприемништво и негување на традиционалните вредности. Жените од Крушево произведуваат и продаваат ракотворби
инспирирани од културното наследство на тој регион, како што се рачно шиените ткаенини или автохтоните слатки и други
специјалитети од храна.

ЗДРУЖЕНИЕ „СОЛЕМ“ од Скопје е една од првите граѓански здруженија и организации кои ги поддржуваат возрасните
лица со интелектуална попреченост. Тоа информира, охрабрува и едуцира како да се биде дел од социјално претприемништво.
Ова здружение на граѓани кое ги поддржува луѓето со посебни потреби е основано во 2008 и постои и денес, јакнејќи ги капацитетите на луѓето со посебни потреби, штитејќи ги нивните човекови права и поттикнувајќи нивно учество во заедницата.
Визијата на СОЛЕМ е да едуцира лица со интелектуална попреченост за нивните човекови права и слободи, со цел тие да бидат
во можност рамноправно да се вклучат во заедницата, како одговорни и способни граѓани на Република Северна Македонија.
Ова социјално претпријатие ги реализира своите цели преку три активности: раководење на својот проект „handcrafts4u“, како
и организирање на компјутерски и на други креативни работилници, на кои учесниците можат самите да создаваат предмети, и
така да ја изразат сопствената креативност.

15

ПОКРОВ е вид на социјално претпријатие за работна интеграција, организирано од терапевтската заедница ПОКРОВ, кое
нуди долгорочна програма за рехабилитација на поранешни зависници од дрога, алкохол и зависници од коцкање. Социјалното
претпријатие е дел од програмата за социјална реинтеграција и работа, која има за цел на корисниците да им обезбеди приходи
и социјална поддршка. Тоа е базирано во регионот на Струмица и управува со органски фарми и продава овошје и зеленчук на
отворениот пазар, добавувајќи храна за маркети и специјализирани продавници за органска храна насекаде во земјата. Покров
е едно од првите социјални претпријатија во РСМ основано и во функција уште 2009 година.

ПАКОМАК е социјално претпријатие активно во областа на рециклирање на отпад од пакување кое работи на јакнење на
свесноста на граѓаните за важноста на рециклирањето. Основано е во 2011 година од 11 компании, кои заедно формирале мрежа за собирање на отпад, со повеќе од 800 клиенти во 2017 година. Пакомак работи како непрофитна компанија, предводена од
начелата на зелената економија и посветена на менување на практиките и однесувањето на компаниите и граѓаните во насока
на поголема еколошка свесност.
ДОБРА ЗЕМЈА е организирана како задруга на потрошувачи која се бави со дистрибуција на органско овошје и зеленчук. Таа
почива врз одржливост на вредностите, со тенденција да изгради „еколошки и социјално одржливи системи за локален суверенитет на прехраната“. Добра Земја е алтернатива на постојниот и штетен систем на производство, дистрибуција и консумирање
на локална храна. Нивните активности почиваат врз принципот на суверенитет на прехраната, со организирање на јавни градини и промовирање на начелата на трите „Р“ (редуцирај, реупотреби, рециклирај). Тие директно ги поврзуваат производителите и потрошувачите со тоа што нудат неделни органски кошнички за нивните членови и продаваат свежа органска храна во
продавницата на задругата во Скопје.

КОПЧЕ е дел од Црвен крст Скопје, една од првите специјализирани продавници за стара облека во Македонија. Продавницата продава чиста и добро сочувана стара облека. „Копче“ исто така вработува луѓе од поранливи сoцијални групи: лица
со попреченост или слепи лица и лица со ментални нарушувања. Членовите на КОПЧЕ продаваат различни видови на рачно
изработен накит и облека, како и дрвени столчиња, лулки за деца, дрвени картички, материјали за книговез, беџови.

ЕДНА ПРАВИ е социјално претпријатие иницирано од здружението „Една Може“ од Скопје, кое
обединува повеќе од 4.000 самохрани родители, претежно мајки, кои жртви на домашно насилство.
Тоа е дел од нивната програма за јакнење на нивните капацитети и самодоверба. Претпријатието е
регистрирано како друштво со ограничена одговорност, кое произведува и продава органска козметика и развива сопствен бренд „Една прави“ за рачно изработени производи за нега на кожата. Дел
од приходите ги остварува од комерцијални активности, и тие се подржани од мерките за активно
вработување.
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НЕГА ПЛУС е социјално претпријатие, кои нуди услуги на стручна нега и грижа за лица кои се стари и изнемоштени во нивните
домови. Ова е една од активностите кои ги реализира здружението ХЕРА. Социјалната мисија на претпријатието е да се подобри
економската и личната добросостојба и статус на жените Ромки, кои се соочени со социјална и економска маргинализација во
градот Скопје. Нега плус остварува и деловна мисија, а тоа е генерирање на профит преку давањето услуги, кои се користат исклучиво за реализација на претходно спомнатата социјална мисија која е во согласност со принципите на социјалната економија.
Студијата за социјални претпријатија на Балканот2 препознава неколку пречки за СП во РСМ, делејќи ги на надворешни и внатрешни фактори:
Надворешни







Законска рамка која не нуди доволно поттик и поддршка како на пример: признавање на СП, даночни стимулации, субвенции и друга финансиска поддршка.
Недоволна инфраструктура во поддршка на СП како што се акцелератори, пристап до капитал, итн.
Недоволно интерес и економска стабилност на потенцијалните потрошувачи да ги купуваат производите/услугите кои ги
нудат СП
Недоволно применливи принципи од кои се наметнуваат од органите на државната власт и недоволно адекватен aсистем
на финансирање за социјални и останати услуги, кои ги нудат СП и заштитните организации
Отежнат пристап до квалификувана работна сила
Недоволно флексибилни политики на пазарот на трудот, дозволувајќи иновативни пристапи за ангажирање на маргинализираните групи

Внатрешни




Ограничени капацитети и ресурси на СП за раст и нудење на поквалитетни стручни услуги
Недоволно ефикасен и ефективен систем за продажба и дистрибуција
Ниско ниво на солидарност помеѓу членките

Повеќето од наведените пречки и потешкотии се поврзани со неповолниот еко-систем, но тие ја потенцираат потребата да се
воспостави адекватна и поддржувачка инфраструктура. Експерти од Правниот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“
спровеле истражување за правното опкружување, (не)постоечкиот систем на поддршка и перспективите за понатамошен развој
на социјалното претприемништво во земјата.

2 Работен документ на ЕК / Извештај за 2019 за Северна Македонија во прилог на комуникето на Комисијата до Европскиот Парламент, Советот, Европскиот Економско-Социјален Комитет за регионите во 2019, во однос на политиката за проширување (COM 2019 – 260 final), Брисел, 29.05.2019.
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4.4. РАЗВОЈНА РАМК А И ПЕРСПЕК ТИВИ
Социјалната економија е усогласена со вредностите и принципите на одржлив развој и придонесува за неколку клучни цели на
ЕУ, вклучително и постигнување на паметен, одржлив и инклузивен раст, поквалитетно вработување, социјална кохезија, социјална иновација, локален и регионален развој и заштита на животната средина. Севкупно, таа создава модели и практики засновани
врз приматот кој го имаат луѓето над капиталот и може да се сметаат како двигатели на економско-социјалната кохезија.
Извештајот на Светска Банка за РСМ ги потенцира трите главни патеки кон побрз, поинклузивен и одржлив раст:




Патека 1: негување на подинамичен и поконкурентен приватен сектор
Патека 2: развивање на поконкурентен и прилагодлив човечки капитал и зголемени можности за работа
Патека 3: постигнување на одржливост преку ефикасно управување, фискална штедливост, зајакнато управување со животната средина и отпорност на природни непогоди.

Постојат десет клучни области на политиките кои ги предлага Systematic Country Diagnostic (SDC), чиишто очекувања се да се
зголеми продуктивноста, да се зголемат можностите за работа за сите и да се постигне одржливост.
Една од активностите вклучени во Патеката 2 е да се намалат дестимулативни мерки и да се отстранат пречките за учество на
пазарот на трудот, посебно за жените.
Исто така, извештајот на Светската Банка ја подвлекува неопходноста да се подобри квалитетот на ангажманот на граѓаните и
создавање модели за нивно активирање во креирање на политиките, иницијативите и спроведување на клучните реформи во
земјата. Моделот на граѓански ангажман ги вклучува сите три клучни области (раст предизвикан од извоз, инклузивен раст и
одржлив раст) и предлага:





Развој на поинклузивни и интензивни платформи за граѓанска инволвираност
Редовни можности за јакнење на капацитетите на сите учесници
Поддршка на процесите за обезбедување инклузија на граѓаните, посебно за жените, младите, невработените и Ромите;
Поврзување на граѓанскиот активизам со родови и климатски цели.

Патеките кон создавање на отпорна социјална пазарна економија се добро познати и се поддржани од многу политики на ЕУ,
рамковни прописи, добри практики и препораки. РСМ треба да ги следи стапките на успешните земји и да напредне кон поголема инклузија и одржлив развој.
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5. Еко-систем за развој на
социјалните претпријатија
5.1. РАМКИ НА НАЦИОНА ЛНИТЕ ПОЛИТИКИ
Европската комисија спровела студија во 20 од 28-те Земји-членки на ЕУ (плус Швајцарија), преку која дошла до дефиницијата на
социјално претпријатие иако во шест од тие земји не е вклучен модел на инклузивно управување.
Во неколку земји (Финска, Литванија, Полска, Словачка и Шведска) социјалното претпријатие се дефинира преку нивните национални закони и/или стратешки документи, при што тесно се дефинира социјалното претпријатие и се поврзува само со работно
интегрирање, а цел спектар на останати социјални услуги и социјални бизниси остануваат надвор од опфатот на социјалните
претпријатија.
Различните законски и политички рамки реално ги отежнуваат можностите да се има единствен европски став по ова прашање,
а уште помалку да се има еднообразен стратешки пристап кон јакнење и развој на социјалните претпријатија. Социјалните претпријатија имаат цела низа правни норми и статуси:





Правни форми како што се здруженија, фондации, задруги, акционерски друштва
Нови правни форми наменети за социјални претпријатија (социјални задруги во Италија, компании од општествен интерес
- КОИ во Обединетото Кралство)
Правен статус кој е веќе предвиден (правен статус на социјално претпријатие во Италија или Компанија со социјална кауза
во Белгија)
Нови видови на законски норми, со што се овозможува на непрофитните организации да вршат стопански дејности (непрофитен институт во Словенија)

Иако растат во број, влијание и обем, многу социјални претпријатија сé уште функционираат без да им е препознаен вистинскиот статус, и скриени помеѓу другите постојни правни норми:




Здруженија и фондации со комерцијални дејности
Задруги кои служат на општи и на заеднички интереси
Компании кои се со редовен статус но примарно служат на социјални цели
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Во земјите на ЕУ, социјалните претпријатија најчесто превземаат „хибриден“ бизнис модел, т.е. нивните приходи ги обезбедуваат
и од пазарни и од непазарни извори.
Главните извори на приходи3 се:







Приходи од јавни договори: договори на СП со органите на јавните власти за надомест за одредени услуги (квази пазари) во
различни форми: ваучери, директни исплати од органите на власт или индиректни плаќања преку трети страни;
Директни субвенции / еднократна помош: која им се доделува на СП од страна на органите на јавната власт, како што е
еднократна помош за проектни активности, субвенции за вработување, претежно за Социјални претпријатија за работна
интеграција, за вработување на лица со попреченост;
Пазарно-базирани приходи но од приватни извори: добиени со продажба на добра и услуги на други бизниси и крајни и
клиенти;
Членарини, донации и спонзорства
Други форми на приход, како што се приход од изнајмување на имот (пр. недвижнини), средства од награди или приходи од
добиени донации или имот (ИТ опрема, храна, градежни материјали, возила) и волонтерско време.

Во земји како Чешка, Финска, Франција, Италија и Обединетото Кралство, социјалните претпријатија го генерираат најголемиот
дел од нивните приходи од пазарни извори, посебно од продажбата на добра и услуги на органите на јавната власт.
Поголемата зависност на СП од јавниот сектор ја става под прашање долгорочната одржливост на нивниот бизнис модел. Оттаму, многу земји (како што се Италија и Обединетото Кралство) ги охрабруваат социјалните претпријатија да утврдат и развиваат
нови пазарни можности.
Во неколку земји (Белгија, Германија, Холандија, Обединетото Кралство) социјалните претпријатија се сега активни во некои
нови области каде може да бидат економски поактивни, како што се нудење бизнис услуги, креативни и дигитални активности
базирани на интернет или обезбедување на одржливи услуги или стоки за потрошувачка.
Генерално, секторот со европски социјални претпријатија се шири надвор од обемот на работно интегрирање и нудење на
социјални услуги, и има поголемо влијание и ги проширува своите услуги во областа на образование, култура, животна средина
и јавни услуги.

3 Извор: ЕК, Мапа на социјалните претпријатија нивните еко-системи во Европа, 2014
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5.2. ОВОЗМОЖ УВАЊЕ НА ЕКО СИС ТЕМ ЗА СОЦИЈА ЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА
За да се создаде поволна клима за развој на социјалните претпријатија е потребен долгорочен стратешки пристап. Ваквата
клима се развива многу бавно, и е потпомогната од одредени политики инструменти и механизми на ЕУ. Иако нема единствен
пристап или адекватен еко-систем во сите земји на ЕУ, постојат некои заеднички особини и рамки кои вклучуваат:








Адекватна политика и стратегија за социјалните претпријатија
Законска рамка
Инвестициски пазари со социјално влијание
Мерење и систем за известување на влијанието
Мрежи и механизми за взаемна поддршка
Специјализирани услуги и поддршка за деловен развој
Системи за сертификација, ознаки и етикети

Некои од видовите на мерки за поддршка на овие бизниси кои се среќаваат во Европа се:







Зголемување на свесноста, споделување на знаењето, взаемно учење
Услуги и поддршка за специјализиран деловен развој
Поддршка на подготвеноста за инвестирање
Адекватни финансиски инструменти (како што се социјални инвестициски фондови)
Физичка инфраструктура (на пример, работни простории кои се споделуваат)
Соработка и пристап до пазари

Слично на тоа, ОЕЦД спроведе длабинско истражување и ги дефинираше препораките за засилен развој на социјалното претприемништво во ЕУ:








Подигнување на свеста и видливоста на социјалните претпријатија и справување со предрасудите - со давање признание и
видливост на социјалните претпријатија преку креирање правна рамка или примена на национални стратегии
Воспоставување стратешки партнерства со повеќе засегнати страни - помагајќи им на социјалните претпријатија да влезат на
приватните и јавните пазари, да градат или учествуваат во синџирите на вредности и пристап до ресурси, вештини и мрежи
Негување на одржливи и функционални социјални претпријатија – стабилна поддршка во текот на фазата на развој; обука,
тренинг или консултантска помош се од клучна важност за градењето на вештини и претприемачки капацитети
Поддршка на механизми за поделба на ризикот за давателите на финансии - креаторите на политики треба да го охрабрат
градењето на капацитетите, заедно со отворањето на нови гарантни шеми, споделување или амортизирање на ризикот со
главните финансиери, влијаење врз инвеститорите и врз деловните банки.
Јакнење на вештини за социјално претприемништво во образовниот систем – партнерства помеѓу социјалните претпријатија и институциите за истражување и развој
Обезбедување на институционален континуитет и политичка поддршка за социјалните претпријатија – одржлива поддршка на политиките, која оди вон рамките на политичките промени, е од суштинско значење за воспоставување на поволен
еко-систем

21
Општото економско опкружување во моментов претставува рамка која ограничува, и не обезбедува доволно поддршка за новите социјални претпријатија, кој главно ја комбинираат економската активност со социјалната мисија и постојано се борат да
ги остварат и двете. Со цел да се изгради силен и економски одржлив сектор, покрај социо-економското опкружување, постојат
многу чекори и мерки за поддршка што би можеле да се направат со цел кревките социјални претпријатија да се направат стабилни и одржливи. Еден од клучните проблеми е да ги направат своите деловни модели поизводливи, за да им помогнат да ги
зајакнат менаџерските вештини и компетенции за да можат да се потпрат повеќе на новите можности на пазарот.
Еко системот на социјалните претпријатија е доста сложен и изграден врз два главни столба:



Јавни политики кои ги препознаваат, регулираат и подржуваат СП – од горе надолу
Способност на граѓаните да се само-организираат во СП – пристап од долу нагоре

Важно е да се обединат овие два комплементарни пристапи, и истите да функционираат во синергија.

Истражување
и развој на
образовни
вештини
Вмрежување
и механизми
на взаемна
поддршка

Политичко
признание,
Законска
форма

Од друга страна, во земјите каде СП се слабо препознаени
и не се соодветно валоризирани од јавните политики, нивниот социјален и економски придонес е сè уште слаб и нивната општа економска релевантност е тешко да се процени.

МОЖНОСТ ЈАВНИТЕ
ПОЛИТИКИ ДА СЕ
САМО-ОРГАНИЗИРААТ

Пристап до
финансии

Социјалните претпријатија се важен и растечки стопански
сектор во повеќето земји-членки на ЕУ. Сепак, очигледно
е дека во земји во кои социјалните претпријатија имаат
долгогодишна историја и се широко признати поради конзистентните политики и програми за поддршка, тие станаа
значаен феномен кој е отпорен на влијанија, било да се од
социјална, економска или перспектива на вработување.

Пристап до
пазари

Јавна поддршка
за основање и
развој
Фискална рамка

Слика 1: Еко-систем на социјално претпријатие

Според резултатите од спроведената студија на ЕК за социјални претпријатија и еко-системи во Европа, има неколку клучни двигатели кои го јакнат развојот на социјалните
претпријатија. Тие се: потврдата и признанието од страна на
носителите на одлуки, дефинирање на конзистентни јавни
политики, кои ги вклучуваат и стратегиите за јавни набавки.
Покрај тоа, важно е да се зајакне можноста на социјалните
претпријатија да се само-организираат и да им се обезбеди постојана поддршка во сите фази на нивниот развој. Тоа
значи да се развијат обуки и стратегии за градење на капацитетите и програми за управување со СП, да се создаваат
скроени финансиски стратегии и механизми, заедно со различни програми и механизми за покривање на трошоците
за управување и инвестирање.
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6. Добри практики и научени лекции

С ЛУЧА Ј 1: ФАБРИК А ЗА СОЦИЈА ЛНИ ИНОВАЦИИ (SIF)
Град/Земја: Брисел, Белгија (Фландрија)
КРАТОК ВОВЕД:
Фабриката за социјални иновации е ресурсен центар за старт-ап за бизниси кои се во ран стадиум на развој, кои воведуваат и практикуваат социјални иновации и претприемништво. Таа е основана во март 2013 година како непрофитна
организација од конзорциум на 17 партнери во различни сектори.
Долгорочната цел на оваа фабрика е да им се помогне на сите засегнати страни да дадат свој придонес за добросостојба
на општеството со цел да се подигне свесноста за социјалните иновации и претприемништво и да им се даде можност на
чинителите да се зафатат со предизвиците на социјално иновативен и претприемачки начин.
Во рок до пет години, повеќе од 400 иноватори добиле поддршка за интегрирање и валидирање на нивните бизнис идеи
со социјална кауза, при што се генерираат нови изводливи идеи и иницијативи.

УСЛУГИ И ПРОЕКТ:
Обезбедени услуги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Помош за старт-ап бизниси за развивање на идеи за бизнис и проекти
Јакнење на капацитетите (работилници и кампови за обука)
Бизнис моделирање
Помош за додатно јакнење и подобро позиционирање на пазарот
Барање на партнери
Мерење на влијанието
Можности за вмрежување со бизнис заедницата и наоѓање на потенцијални поддржувачи (финансиери и експерти)
Организирање на кампањи за јакнење на свесноста со кои се промовираат социјални иновации и принципите на социјалното претприемништво, модели и вредности
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Проекти:
SIF Virtual Currency (СИФ Виртуелна Валута) е иновативен пристап за користење на локална валута за јакнење на солидарноста
помеѓу членовите на фабриката и корисниците преку адекватно плаќање, но не монетарно (во конвенционална валута), за обезбедените услуги. Со оваа помош, секој корисник добива одреден дебитен износ на конто во SIF валута и треба да го одработи тој
износ во корист на друг корисник. Сите трансакции се преведуваат во евра, во рамки на интерниот сметководствен систем. На
тој начин се придонесува за поактивно учество и поголемо чувство на припадност на членовите и корисниците на Фабриката.
Истовремено овој не-монетарен придонес се смета за приватно генериран приход и се смета како дел од обврската за кофинансирање од 20%.
Spark Социјално претпријатие – јакнење на капацитетите на социјалните претпријатија преку создавање на нови и иновативни
модели и алатки на учење, основање на акцелератор за иновации во СП и Приказ на иновации на SPARK, по што следи размена
на искуства и посети на компании кои се најдобри примери во Белгија и во другите партнерски земји (ОК и Холандија).
Организациска структура / управување:
СИФ го раководат две конститутивни тела кои уште од почетокот тежнееле кон баланс и застапеност на сите инволвирани
сектори: НВО, компании, социјални претпријатија и влада. Во одборот има 9 члена и генерално собрание со 16 члена, кои се
еднакво застапени, и се задолжени за управување на СИФ. Врз основа на евалуацијата за периодот 2013-2015, и со оглед на
финансирањето и одржливоста на предизвиците, донесена е одлука дека приоритет треба да им се даде на индивидуалните
компетенции, за сметка на ригидната воедначенa секторска застапеност и избор на членовите на одборот.
Извори на финансирање:
Фламанската влада стави на располагање 640.000 евра годишно за период од три години, под услов фабриката да обезбеди барем 20% oд финансиите потребни за оваа активност. Ова строго правило 80%-20% ќе се применува само по третата година (крај
на 2016 година). Управата на фабриката успеа да обезбеди 250.000 eвра од ЕУ за проектот “Spark Социјално претпријатие” кое ќе
го спроведува ERDF во периодот 2016-2019 година.
Главни предизвици и научени лекции:
СИФ се соочува со два главни и очигледни предизвици:
 Воспоставување на постабилен деловен модел за ресурсниот центар
 Културолошка промена кај организациите на граѓанското општество и социјалните претпријатија за подобро
разбирање на пристапот базиран врз влијание, и новите начини на финансирање.

Во овој момент, деловниот модел се потпира на финансирање од јавни извори, имено од Фламанската влада. Давањето услуги за
корисници, платени на друг начин а не со пари, не создава никакви приходи туку солидарност и чувство на сопственост. Придонесот кој се изразува со услуги а не преку пари делумно заштедува средства за да може да се исплатат надворешните консултанти и може да се пресмета како приход. Финансирање и поврзување на проектот со разни фондови на ЕУ е добредојдено и нуди
нов опсег на услуги, врски и алатки. Сепак, на ресурсниот центар му треба друг модел на финансирање/генерирање средства,
за да биде одржлив на долг рок.
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С ЛУЧА Ј 2: ПРОЕК Т К УЌ А КОПЕНХАГЕН (KPH)
Град/Земја: Копенхаген, Данска
КРАТОК ВОВЕД:

Проект Куќа Копенхаген (KPH) е локален инкубатор кој го олеснува претприемачкиот процес од идеја до реализација за
социјални претпријатија и иновативни организации, помагајќи со различни социјални, културни и еколошки иницијативи. KPH не само што дава поддршка на социјалните претпријатија, туку и на претприемачи со социјална мисија.
Во текот на пет години, услугите на КРН ги користеле повеќе од 400 креативни и социјални претпријатија, кои вработуваат
повеќе од 2.400 луѓе.

Обезбедени услуги:
1. Заеднички работен простор (канцеларии и простор за настани)
2. Програми за менторство и подучување, поврзување на социјални претпријатија со ментори од јавниот, приватниот и образовниот сектор
3. Услуги за јакнење на бизнисите од најрана ваза и понатамошен развој, сé до создавање на позрели претпријатија (стари две
години) за период од четири до пет години
Услугите кои се нудат на различни целни групи и активностите може да се групираат во три главни програми:





Инкубатор и акцелератор на 3 кат за млади социјални и културни претприемачи (на возраст од 15 дo 30 години) кои примаат менторска помош, услуги за развој на бизнисите или учествуваат во различни можности за вмрежување
4 кат функционира како простор за заедничко работење, за поетаблираните социјални претпријатија кои исто така имаат
обврска да ги менторираат претприемачите од 3 кат, создавајќи заедничка организациска клима, и на тој начин придонесуваат за одржливост и конзистентност на екосистемот на KPH.
KPH Volume е повеќенаменски и мултифункционален простор за организирање на настани, кој е отворен во 2011 година, и
има капацитет од 800 луѓе. Членовите и надворешните корисници на KPH го изнајмуваат просторот за нивни настани, генерирајќи приход за одржување на KPH и за други програмски активности. Тој може да збере 20.000 учесници секоја година.
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Организациска структура / управување:
KPH е непрофитна организација основана во 2009 од група младински организации во културата кои се активни
во локалната заедница, од посиромашниот дел на Копенхаген. Одборот на KPH вклучува членови на други сродни
инкубатори, фондации и социјални финансиски институции.
Извори на финансирање:
Главните финансии за работење и финансирање на KPH и на програмите доаѓаат од градот Копенхаген, и се одобрени од Секторот за култура и рекреација. Финансирањето е обезбедено преку 4-годишни договори за субвенции. Во првиот период за финансирање, (од 2009 до 2012 година) годишниот буџет кој тие го добиле изнесувал
400.000 евра.
За следниот финансиски период (2013-2016), годишниот износ кој го одделува градот Копенхаген изнесувал
320.000 евра. Во меѓувреме, KPH ги подобрила своите услуги и го променила својот бизнис модел, заработувајќи
дел од приходите преку членарина и наплата на закуп од своите клиенти. Овој начин на работа со себе донело
премин кон следното ниво на одржливост. Во него се вклучени две различни шеми на финансирање: 1.280.000
евра за четиригодишен период за оперативни трошоци (320.000 ера годишно) + 320.000 евра „пакет за раст“ за
закуп и режиски трошоци, за полесно да управува со новата програма наречена „4 кат“.
Последниот период на финансирање 2017-2020 помалку се потпира на средства од општината, и тенденцијата е
да стане одржлив проект до 2021 година. Ова бара проширување на работните простории и создавање на фондација која би нудела различни услуги на пазарот и би била отворена за други извори на финансирање.
Главни предизвици и научени лекции:
Постојат неколку предизвици со кои се соочува KPH:






Како да се намали зависноста од Град Копенхаген преку внесување на нови извори на финансирање
Создавање на понезависна организациска поставеност, помалку зависен и пофлексибилен процес на донесување на одлуки
Утврдување како да се измери социјалното влијание, со оглед на тоа што ова е еден од најважните фактори за
засилен економски раст и создавање на работни места
Да станат дел од поширокиот еко-систем на новоформирани субјекти, работејќи поблиску со други приватни
старт-ап организации (центри за соработка, деловни простории, бизнис центар и инкубатори)
Можност да се нудат посуштински услуги, како што се пристап до можности за финансирање и производи,
не-монетарно финансирање за нови социјални бизниси, маркетинг и промотивни услуги
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С ЛУЧА Ј 3: ФАБРИК А ЗА СОЦИЈА ЛНО ВЛИЈАНИЕ (ФАБРИК А)
Град/Земја: Утрехт, Холандија
КРАТОК ВОВЕД:

Фабриката за социјално влијание е структура за деловна помош чијашто цел е да се поттикне создавањето на социјални
претпријатија и притоа да се обезбеди поголема социјална одговорност кај бизнисите и ова да прерасне во нивно вообичаено однесување. Таа негува партнерства кои вклучуваат многу засегнати страни од најразлични сектори кои може да
помогнат да се решаваат социјални предизвици. Таа е основана во 2014 година, како заедничка иницијатива на општина
Утрехт и консултантската фирма „Kirkman Company“.
Фабриката, како центар на знаење, заеднички ги обединува локалните чинители и предизвикувачи на промени, социјалните претприемачи, традиционалните бизниси, владините претставници, основачите (јавни и приватни, формални и неформални), институти на знаења и мрежи.
По само две години, Фабриката развила мрежа од преку 90 социјални претприемачи, 7 големи традиционални компании
и 15 општини. Фабриката заеднички организирала 20 настани, кои стасале до повеќе од 2000 луѓе.

Обезбедени услуги:
1. Социјални набавки – во 2016 отпочнал со работа Social Impact Market (Пазар за социјално влијание) како интернет пазар
за поврзување на бизнисите (вклучувајќи ги социјалните претпријатија), кои бараат можности за купување на општествени
производи или услуги
2. Помош при предизвици – поврзување на различни чинители за решавање на конкретни општествени предизвици на претприемачки начин и постигнување на социјално влијание, изнаоѓајќи иновативни решенија за десет комплексни проблеми
3. Предизвикување на промени – организирање настани за социјално претприемништво, вклучувајќи кампови за обука и циклуси на стручно подучување на социјалните претприемачи во различни области на управување со СП (бизнис стратегија,
маркетинг, сoцијални медиуми, брендирање, стратегија на развој, финансирање)
Организациска структура / управување:
Фабриката за социјално влијание е регистрирана во 2015 година како фондација (stichting) со надзорен одбор. Нејзините „основачки партнери“ сочинуваат група на традиционални бизниси, социјални претпријатија и една општествена организација,
од кои секоја придонесува со свое време и финансиска поддршка зависно од своите капацитети и учествува во управувањето.
Дополнително на членовите-основачи, преку 100 организации учествуваат во активностите на фабриката како потрошувачи или
даватели на услуги. Еден од клучните чинители е исто така Универзитетот од Утрехт, кој е вклучен во многу проекти.
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Извори на финансирање:
Старт-ап фондот (фондот за почетен развој) за фабриката е од општина Утрехт, која инвестирала 200.000 евра во текот на тригодишен период. Другите членови-основачи дале придонес од дополнителни 45.000 евра за првата година. Другите партнери
уплатиле финансиски и други придонеси, зависно од нивниот годишен обрт. Фабриката добива процент од која било деловна
активност (промет) и така генерира плати на своите партнери за своите брокерски услуги. Таа исто така добива надомест за секој испорачан производ и услуга, така што целниот буџет на Фабриката за 2016 година од 750.000 евра е 80% покриен со наплата
за производи и услуги кои ги нуди Фабриката и од придонесите од партнери, и со 20% од финансирање од еднократна помош.
Фабриката успеа да изгради силен деловен модел кој води до негова целосна финансиска одржливост. До крајот на 2019 таа ќе
се стреми да биде 100% финансиски независна од грантови и да се потпира само на приходи од нејзините основни стопански
дејности.
Нејзиниот деловен модел е широко прифатен и дури 16 градови од вкупно 32 поголеми урбани центри во земјата веќе изразиле
интерес за усвојување на моделот кој го создала Фабриката за социјално влијание. Покриеноста на територијата на целата земја
може само да придонесе позитивно за неговата одржливост и понатамошен развој.
Главни предизвици и научени лекции:
Постојат неколку предизвици со кои се соочувала Фабриката за социјално влијание во различните фази од развој:






Балансирање на самоодржлива организација и модел на финансирање со примарна цел создавање на социјални придобивки, што секако било предизвик во првичната фаза,
Влијанието на основачите било поголемо од очекуваното во очите на јавноста и помеѓу клучните чинители,
Правната рамка за тендерските постапки била малку нејасна по однос на поволната положба која им се дава на социјалните претпријатија - ова сè уште не е вметнато во правните упатства и процедури, ниту пак постои заедничко разбирање
за тоа што е успешно претпријатие. Формиран е меѓуресорски работен тим кој вклучува правници, правни советници и
владини претставници за решавање на овие проблеми,
Во соработка со мрежата на социјални претприемачи и центри на знаење, фабриката истражувала нови методи и начини како да се оценува социјалното влијание. Општина Утрехт го комплетирала пилот тестирањето на проектот со
софтверската платформа Sinzer, за создавање рамка за мерење на влијанието врз прашања како што се вработување,
социјална инклузија, одржливост и сиромаштија.

Научени лекции
Кога станува збор за развој на еко-системот на социјалното претприемништво, мора да постои култура на инклузивност и
соработка.
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С ЛУЧА Ј 4: EL HUECO (Е Л Х УЕКО)
Град/Земја: Сориа, Шпанија
КРАТОК ВОВЕД:
Ел Хуеко е простор за заедничко работење и инкубатор за социјални претпријатија чија цел е да создаде поволно опкружување
за нивен развој и создавање, во ретко населената област во шпанската провинција Сориа. Ел Хуеко е иновативен еко-систем, кој
вклучува локални и меѓународни заинтересирани страни, обезбедувајќи одржлива мешана (приватна и јавна) поддршка. Основана е во 2012 година од непрофитна организација Цивес Мунди - активна во меѓународната соработка. Ел Хуеко сега работи
независно од Цивес Мунди.
Само во 2015 година Ел Хуеко помогнал со создавање 22 организации (вклучувајќи социјални претпријатија) и 120 работни
места (вклучувајќи 30 самовработени позиции), и привлекол 115 бизнис советници. Во зоната за заедничко работење, бизнис
просторот го делеле заеднички 30 организации со вкупно 51 вработен.

Обезбедени услуги и проекти:
1. Обезбедување простор за заедничка работа за социјалните, еколошките и технолошките претпријатија, каде се вклучени
цела низа активности преку кои се стимулира интеракција помеѓу колегите и надворешните посетители и гости. Тоа нуди
широк спектар услуги (wi-fi, користење на принтери, сали за состаноци, канцеларии и индустриски простор, вмрежување,
конференции и курсеви, административна и промотивна поддршка, односи со јавноста и комуникации)
2. Пристап до финансии, создавање на специјализирани финансиски производи преку партнерства со инвестициски фирми и
банки (Soria Futuro и Rural Community Bank of Soria)
3. Креирање на иновативни инструменти за финансирање (платформи за групно финансирање), ги поврзува ангелите ивеститори со социјални претпријатија, поврзувајќи ги според инвестициските критериуми, информирање и советување на
социјалното претпријатие за различни можности за финансирање кои ги нуди јавната администрација
4. Пристап до пазари – промотивни и рекламни производи и услуги до целните пазари
5. Јакнење на вештините за развој на социјалните претпријатија, образование и обука преку формални и неформални обуки за
деловни вештини (со посебен фокус на финансиите) како и нудење можност за членовите за учество во програми за обука
во високо-образовни установи.
6. Организирање на годишен натпревар „Стартер“ за привлекување и обука на потенцијалните социјални претприемачи. Caja
Rural de Soria доделува неколку „Starter“ награди. Победникот на натпреварот добива обука со водство и пристап до менторирање, можности за финансирање и двогодишна поддршка на бизнисот.
Проекти и активности:
Освен што е првично фокусиран на обезбедување услуги на локални претпријатија во Сориа, во 2014 година Ел Хуеко отвори
канцеларија во Брисел, со цел да има полесен пристап до фондови на ЕУ и сродни проекти.
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Главни поврзани Проекти:
Шпанска програма за социјално претприемништво (SEIP)
чијашто цел е да го зголеми бројот и да го забрза развојот на
проекти во социјалното претприемништво во Шпанија или Латинска Америка. Новите еколошки или социјални идеи добиваат поддршка од SEIP за период од две години по влегување
во програмата, и се нуди следната поддршка:






Развивање на локален деловен план
Воспоставување на односи и трансфер на знаење за социјално претприемништво помеѓу Европа и Латинска
Америка
Фокусирање на финансии и социјално претприемништво
Поддршка на зелени пилот проекти во рурални подрачја

Организациска структура / управување:
Ова беше организирано и поддржано од непрофитната организација Цивес Мунди, која ги обезбеди фондовите за стартап фазата, експертизата и пристапот до широка мрежа на потенцијални партнерски организации. Таа сé уште ја поседува
Цивес Мунди, но има целосна административна и финансиска

независност и одржливост. Понатаму, Cives Mundi ја има задржано контролната функција, за да се осигура дека Ел Хуеко ја
задржила својата социјална мисија.
Локалната банка обезбеди еден стар индустриски објект, кој
е на располагање без надомест за закуп, и обезбеди финансирање и советодавни услуги на претприемачите на Ел Хуеко.
Извори на финансирање:
El Hueco се финансира од повеќе извори




Приватни и јавни фондови на проектна основа
Обезбедува сопствен приход преку издавање под закуп
на работен простор, нудејќи услуги на претприемачи
Приватни донации

Од своето основање во 2012, El Hueco го дуплирала својот годишен буџет со стабилен раст од 28.029 евра во 2012; 95.726
евра во 2013; 228.494 во 2014 до 349.200 евра во 2015 година.
Благодарение на заедничкиот работен простор, како важна основа за приходи и способност да се привлечат фондови од ЕУ,
организацијата достигнала високо ниво на одржливост за само
неколку години.

Главни предизвици и научени лекции:
Првичната фаза со која се соочиле биле неадекватни законски норми и алатки за финансирање за социјални иновации.
Исто така било тешко да се обезбеди поддршка од јавната администрација и приватните институции, со оглед на тоа што
е тешко да се објасни и соопшти важноста и бенефитот од поддршката на социјалните претпријатија. Беа потребни години
да се воспостави и позиционира организацијата како „епицентар на социјално претприемништво”, најмногу како резултат
на интензивното вмрежување на сите нивоа и организирање на специфични европски настани.
Отворањето канцеларија во Брисел и инволвирањето во главните сродни европски мрежи и движења му помогнале на
El Hueco да се позиционира на европско ниво и понатаму да се стекне со искуство на локално и национално ниво. Поддршката на ниво на ЕУ му помогнала многу да развие повеќе проекти кои нудат услуги на нивните клиенти и целни групи.
Истовремено тие ја препознаа важноста од капитализирање на слабостите на површините кои се ретко населени, користејќи го социјалното претпријатие како механизам за решавање на социјалните и економските проблеми во регионот.
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С ЛУЧА Ј 5: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈА ЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО
Град/Земја: Tбилиси, Грузија
КРАТОК ВОВЕД:

Центарот за социјално претприемништво е структурна единица на Центарот за стратешки истражувања и развој (CSRDG) на Грузија, основан во 2010 година, со мисија да се поддржат позитивните социјално-еколошки промени во општеството, развивајќи
го социјалното претприемништво. Услугите за социјалните претпријатија главно се финансираат преку ЕУ проекти и стратешки
партнерства со повеќе институции за поддршка. Организацијата за микро-финансирање „Crystal“ создала понуда од заеми кои
се скроени за социјалните претпријатија. Во нивното портфолио, тие имаат повеќе од 40 социјални претпријатија кои добиле
различни видови на поддршка од Центарот за социјално претприемништво.

Обезбедени услуги и проекти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Подучување за вештини и консултантство
Давање на потребната техничка помош за искусни социјални претпријатија
Акцелератор на идеи – развивање на нови социјални претпријатија
Лабораторија за развој на социјално претприемништво – интензивна обука за менаџери во СП
Пристап до различни инструменти за финансирање и таргетирање на различни групи (млади, старт-ап компании, искусни СП)
Консултантски услуги про-боно, кои се нудат од експерти кои доаѓаат од деловниот сектор
Организирање на студентски натпревари во социјалните претпријатија
Организирање на годишен форум за СП
Организирање на B2B настани

Организациска структура / управување:
Програмата за социјално претприемништво е застапена во управувачкиот одбор на CSRDG преку својот програмски координатор за социјално претприемништво, и има три сектора: за развој на граѓанскиот сектор, за промовирање на отвореното управување и за промовирање на економски и социјални промени. Ресурсниот центар очигледно целосно зависи од организацијата
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– чадор, и во него не се застапени надворешните чинители.
Извори на финансирање:
Центарот за социјално претприемништво е организиран во партнерство со Центарот за развој на образование и вработување,
Arbeiter Samariter Bund и институтот за граѓанско општество. Тие успеале да привлечат повеќе деловни партнери како што се
APM Terminals и организацијата за микрофинансирање Crystal. Повеќето од проектите ги финансира ЕУ, но и други меѓународни
организации како што е Bread for the World (Леб за светот), Visegrad Fund (Вишеградски Фонд), NESsT.
Главни предизвици и научени лекции:
Постојат неколку предизвици со кои се сочува Центарот за социјално претприемништво:





Со оглед на тоа што се доминантно ориентирани кон проекти, тие се зависни од фондови на ЕУ без значителни можност за генерирање на друг вид на приходи
Социјалните претпријатија во Грузија се премногу ориентирани на мисијата, а им недостига деловна ориентираност,
менаџирање, и вештини за развој на стратегиите
Нема доволно фондови за поддршка на маркетингот и маркетиншките стратегии кои би им помогнале на социјалните
претпријатија подобро да ги пласираат своите производи и услуги
Нема стандардизирани алатки за мерење на перформансите кои социјалното влијание би го направиле повидливо и
би обезбедиле поголема поддршка.

Освен предизвиците, еве неколку развојни перспективи:




Во 2016 CSRDG со 6 социјални претпријатија ја основало Алијансата на социјални претпријатија, што ја формирало платформата за социјални претпријатија и го засилило застапувањето. Со ова се отвориле низа можности да се зголеми видливоста
на секторот, и да се добие подобра позиција и поддршка од бизнис секторот
CSRDG е силна организација со многу донатори и партнери, кои доаѓаат од сите три сектори и имаат силни капацитети за
обезбедување ресурси за програми за поддршка
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7. Ресурсен центар за развој на 				
социјални претпријатија во Скопје
7.1. ПОТРЕБА И ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Важноста на структурите за поддршка е што тие се потпираат на професионалци кои ги разбираат и традиционалните бизниси
и социјалните претпријатија, и го јакнат нивниот претприемачки капацитет без да се замати социјалната мисија. OECD/EU, 2017
Градот Скопје ги исполни сите предуслови да добивање на поддршка за програмска фондација за развој на социјални претпријатија. Тој се соочува со растечки потреби на различните маргинализирани групи, и истовремено има потенцијал да понуди
поизводливи и иновативни решенија за подобрување на економско-социјалните услови и животниот стандард. Социјалната
економија ја комбинира економска активност со социјална мисија и промовирање на инклузивен раст за да постигне трократна
цел: социјална, економска и еколошка. Во изминатава деценија, таа бележи растечки тренд и учествува со поголем процент во
националните економии. На пример, во Белгија на социјалните претпријатија отпаѓаат 17% oд приватното вработување. Во
Франција, социјалната и солидарната економија во која се вклучени и социјалните претпријатија е сочинета од скоро 200.000
правни лица во 2014, на кои отпаѓа 10% oд БДП со 2,38 милиони работни места. Социјалните претпријатија биле отпорни во
текот на кризата: во земји како Италија, Белгија и Франција, вработувањето во СП пораснало на 20%, 12% и 0,8% во периодот
помеѓу 2008 и 2014 година, додека во истиот период, вработеноста во традиционалните или приватни бизниси опаднала.
Градовите, регионите и општините кои порано ги примениле социо-економските модели веќе ги прожнеале резултатите во текот на годините, проследено со мерливи позитивни влијанија врз нивните заедници. Tие се целосно свесни дека СП единствено
може да ги исполнат целосниот потенцијал доколку има стимулативно опкружување, кое им овозможува да почнат со работа, да
го развијат и целосно да го прошират бизнисот.
СП е долгорочна инвестиција која носи многу бенефиции и придобивки:








Создавање на нови можности за вработување на ранливите групи и лицата кои се тешко вработливи;
Создавање на нови бизнис модели кои може да се мултиплицираат, кои создаваат поголемо социјално и економско влијание;
Механизми за социјална инклузија за најранливите и истовремено социјално и економски исклучените лица и заедници;
Создавање на нова култура на претприемништво базирана врз колективни и солидарни принципи;
Отворање на нови можности за финансирање од ЕУ извори кои може да се пренасочат и да се зафатат со невработеност и
социјална исклученост;
Создавање на нови можности за вмрежување и станување член на семејството на ЕУ на иновативни градови;
Поголема видливост и поддршка од бизнисите, поддршка од заедницата на истражувачки и деловни субјекти, поддршка од
медиумите и генерално од јавноста.
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7.2. ЦЕ ЛНИ ГРУПИ
Главни целни групи за сузбивање на невработеноста и социјалната исклученост во Северна Македонија, а посебно во Градот
Скопје се следниве:





Ромската популација
Невработената младина
Невработените жени
Другите ранливи групи (со попреченост, бездомници, зависници)

Сите целни групи имаат висока стапка на невработеност, од кои многу имаат ниско ниво на вештини, со што не се конкурентни
на пазарот на трудот. Со адекватна помош, барем 10% oд нив ќе развијат капацитети и потенцијал за да се вработат преку социјални претпријатија и/или модел на задруги.
Освен ограничениот пристап до пазарите на труд, маргинализираните групи се соочуваат со многу предизвици кои се меѓусебно поврзани:





Недоволно развиени работни навики
Недоволно преодни модели и програми за вработување
Затворени заедници (лица со инвалидитет, Роми, зависници, итн.) чијшто резултат се пасивизираното однесување и социјалната исклученост
Системот на социјално осигурување не е приспособен на нивните конкретни потреби

Искуството од земјите во транзиција покажува дека најголемиот број на социјални претпријатија се помеѓу непрофитни организации и други граѓански иницијативи, и тие работат директно со ранливи групи. Во обид да најдат оптимално решение за
борбата против невработеноста, сиромаштијата и нискиот социјален статус на нивните корисници, тие обично спроведуваат активности за генерирање приходи или модел на социјално вработување. Многу модели на социјални претпријатија во регионот
се успешни благодарение на ангажманот и ресурсите инвестирани од невладините организации.
Оттаму, тие треба да бидат една од примарните целни групи за Ресурсниот центар. Невладините организации можат или да развијат дејност која генерира приходи и да ја вршат во рамки на здружението и/или можат да иницираат и воспостават претприемништво. Сепак, за старт-ап компаниите ќе биде потребна голема помош за тие да станат одржливи и да започнат да генерираат
профит или вишоци. Тука најчесто станува збор за НВО-и што претставуваат и/или работат со ранливи целни групи (Роми, млади,
жени) или други развојни организации заинтересирани за социјална иновација и за развој на еко-социјална економија.
Освен НВО, ресурсниот центар треба исто така да цели кон индивидуални и групни претприемачи иницијативи. Кај невработената младина има голем потенцијал, затоа што тие имаат за споделување идеи, вештини, иновативни пристапи и социјални врски
со други ранливи младински групи.
Главните групи клиенти се:




Постоечки социјални претпријатија кои намераваат да растат
Социјални претпријатија кои се во почетна фаза на нивното работење
Постоечки мали претпријатија кои го трансформираат нивниот бизнис во модел на социјално претпријатие
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7.3. ГЛАВНИ ЗАСЕГНАТИ С ТРАНИ
„Стратешко партнерство претставува добитна комбинација за социјалните претпријатија, јавните органи и тела и субјектите од
приватниот сектор. Кога креаторите на политики усвојуваат мерки кои ги земаат предвид потребите на сите засегнати страни и
воспоставуваат стратешки партнерства, тие создаваат услови да им помогнат на социјалните претпријатија да влезат на јавните
и приватните пазари, да градат или да учествуваат во синџирот на вредности и да имаат пристап до дополнителни ресурси,
вештини и мрежи.“ ОЕЦД, ЕУ, 2017
Зависно од деловниот модел кој се користи, вклучени се различни групи на чинители. Сите чинители може да се вклучуваат во
различни фази и да имаат различни улоги.

ЧИНИТЕЛ

УЛОГА

Град Скопје

Ко-основач

ИНТЕРЕСТ И
БЕНЕФИТ
Придонесува за позитивни
социјални промени
Создавање нови можности за
вработување на ранливите
групи

ХЕРА

Ко-основач

Придонесува за позитивни
социјални промени
Исполнување на мисијата
Стекнување нови знаења и
препораки

ШТО НУДИ
Вештини, знаења и база на
клиенти
Средства за создавање нови
работни места за ранливи групи
Учество во управување
Вештини и знаења за развој на СП
Пристап до ЕУ и други фондови;
Пристап до клиенти, НВО-а и
ранливи групи)

Можни извори за финансирање

Бизнис сектор

Спонзор Партнер
Ко-основач

Односи со јавност, и видливост
на нивната програма за
корпоративна општествена
одговорност

Вештини и знаења во маркетинг
и менаџмент; пазари за
производи за СП; менторство;

Нови можни пазари за нивните
производи/услуги
Можни производители и
даватели на услуги

Спортски
установи

Партнер

Социјални
претпријатија

Корисник Партнер

Пристап до клиенти,
Програми за партнерство

Пристап до клиенти
Дополнителни фондови
Вештини и знаења во рамки на
нивната област

Поддршка и развој на старт-ап
претпријатија
Маркетиншко позиционирање
на нивните производи и услуги
Пристап до финансии

Работни места за ранливи групи
Нови бизнис модели

Вмрежување

Придонес на локалната
економија
Создавање на најдобри пракси
Промовирање на еко-социјална
економија
Учество во создавање на
програми за поддршка за СП
Учество во управувањето на СП

НВО

Корисник Партнер

Поддршка за развој на нивните
активности за генерирање
приходи

Пристап до клиенти
Вештини и знаења во рамки на
нивната област

Социјални
претпријатија

Корисник Партнер

ЧИНИТЕЛ

УЛОГА

НВО
Град Скопје

Корисник Партнер
Ко-основач

ХЕРА

Ко-основач

Истражувачки
институции

Партнер

Бизнис сектор
Универзитети и
установи за
образование на
возрасни

Спонзор Партнер
Партнер
Ко-основач

Спортски
Експерти
установии
поддржувачи
на СП

Партнер
Корисник Партнер

Социјални
претпријатија
Меѓународни
организации за
поддршка,
заедно со СП

Корисник Партнер

Медиуми
(електронски,
НВО
пишани и
социјални)

Партнер

Истражувачки
институции

Основач Партнер

Корисник Партнер

Партнер

Поддршка и развој на старт-ап
претпријатија
Маркетиншко позиционирање
на нивните производи и услуги

Работни места за ранливи групи

Пристап до финансии
Вмрежување

Создавање на најдобри пракси
Промовирање на еко-социјална
економија

Нови бизнис модели
Придонес на локалната
економија

ИНТЕРЕСТ И
БЕНЕФИТ

Учество во создавање на
програми
за поддршка
ШТО
НУДИза СП
Учество во управувањето на СП

Поддршка за развој на нивните
Придонесува
позитивни
активности заза
генерирање
приходи промени
социјални
Создавање
за за
Создавање можности
нови можности
вработување
вработување за
на нивните
ранливите
корисници
групи
Можни партнерства во
активности
заза
застапување
Придонесува
позитивни
поврзани
социјалното
социјалнисо
промени
вработување и создавање
Исполнување
на мисијата
еко-систем за развој
на СП
Стекнување нови знаења и
препораки
Ширење на истражувачката база
и одржување
со
Можни
извориконтакти
за финансирање
трендовите на ЕУ во развојот на
социјалната економија
Односи со јавност, и видливост
Вештини
и знаења
за за
СП
на
нивната
програма
корпоративна
Вмрежување општествена
одговорност
Можно финансирање за нивните
Нови
можни пазари за нивните
проекти
производи/услуги
Пристап до социјалните
Можни
производители и
претпријатија
даватели на услуги

Пристап до клиенти
Вештини,
и база
на на
Вештини изнаења
знаења
во рамки
клиенти
нивната област
Средства
создавање нови
Помошназа
инфраструктура
работни
местаза
застарт-ап
ранливи групи
(инкубатори)
Учество
во управување
компаниите

Пристап до клиенти,
Можност
и влијаење
Програмиза
заучество
партнерство
за позитивни социо-економски
промени
Поддршка на нивни проекти
Можности
вмрежување
Поддршка за
и развој
на старт-ап
претпријатија
Извори на приходи
Маркетиншко позиционирање
Партнери
им помогнат
да ја
на
нивнитедапроизводи
и услуги
исполни мисијата и
Пристап до финансии
програмските цели
Вмрежување
Вештини и знаења и мрежа

Можни партнерства во
активностите
за застапување
Вештини
и знаења
за развој на СП
поврзани
Пристап досоЕУсоцијалното
и други фондови;
вработување и создавање
Пристап
до клиенти,
еко-систем
за развојНВО-а
на СПи
ранливи групи)
Придонес за базата на вештини
и знаења за СП и механизми за
поддршка
Вештини и знаења во маркетинг
Вештини
и знаења
за јакнење
на
и менаџмент;
пазари
за
капацитетите
менаџерите
во СП
производи зана
СП;
менторство;
Промовирање на СП кај младите,
студентите, идните потенцијални
претприемачи и општо во
јавноста
Развивање наставна програма за
менаџери во СП
Пристап до клиенти
Експертиза
во различни
Дополнителни
фондови области
на развој на СП
Вештини и знаења во рамки на
Независен
поглед однадвор и
нивната област
можно учество во програми за
поддршка и управување
Работни места за ранливи групи
Нови бизнис модели
Придонес на локалната
Вештини и знаења за
економија
воспоставување ресурсни
Создавање
на најдобри
пракси
центри
и давање
поддршка
Промовирање
на еко-социјална
Фондови
за оперативни
и
економија
програмски трошоци
Учество
во за
создавање
на
Можности
вмрежување
програми за поддршка за СП

Нови теми / содржини
Платформа
заразвој
нивните
Поддршка за
напрограми
нивните
за
социјалназа
одговорност
активности
генерирање
Можност да се влијае позитивно
приходи
врз
општествено-економските
Создавање
можности за
промени
вработување за нивните
Можни фондови за промовикорисници
рање
напартнерства
акции во социјалната
Можни
во
економија
на ЕУ
активности(фондови
за застапување
специјализирани
во
медиумски
и
поврзани со социјалното
социјален
маркетинг;
платени
вработување
и создавање
реклами)
еко-систем за развој на СП

Учество
во управувањето
Медиумска
покриеност на СП

Ширење на истражувачката база
и одржување контакти со
трендовите на ЕУ во развојот на
социјалната економија

Придонес за базата на вештини
и знаења за СП и механизми за
поддршка

Влијаење
врз
јавното мислење
Пристап до
клиенти
Медиумски
спонзор
Вештини и знаења возарамки на
настаните
на СП
нивната област
Помошна инфраструктура
(инкубатори) за старт-ап
компаниите
Можни партнерства во
активностите за застапување
поврзани со социјалното
вработување и создавање
еко-систем за развој на СП
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Работењето на ресурсниот центар, особено на напредните пазарно ориентирани модели (Б и В) бараат тесна соработка помеѓу
засегнатите страни. Неговото основање е изводливо и се препорачува само со неколку главни заинтересирани страни. За да
остане оперативен и ефикасен на долг рок, неопходно е да се вклучат главни играчи од други засегнати групи. Еден од клучните
фактори за одржливост е нивото на кое организацијата е прифатена и вклучена во локалната заедница каде што работи. Тоа е
основата за градење врски, добивање поддршка и за пошироко вклучување на јавноста.
Комплексните проекти во заедницата воглавно зависат од социјалниот капитал како основен елемент, посебно на ниво на доверба – помеѓу партнерите, целните групи, клиентите, донаторите и заедницата. Доколку од самиот почеток ресурсниот центар
се изгради врз основните вредности и начела на социјалната економија, и ако е доволно отворен за нови партнери, клиенти и
поддржувачи, може да доведе до заедничка сопственост што води кон цврста одржливост.

7.4. БИЗНИС МОДЕ ЛИ
Социјалните претпријатија бараат деловна поддршка во текот на нивната развојна фаза. Целната јавна поддршка за структурите,
како што се центрите, акцелераторите или инкубаторите, се неопходни за да се обезбеди нивниот одржлив развој низ сите територии и дејности. Обука, тренерство или консултантски услуги играат клучна улога во градењето на вештини за социјалните
претприемачи; во подоцнежната фаза, поддршката за подготвеност за инвестиции може да им помогне да се прошират.
Ресурсниот центар може да има многу форми и да се заснова на различни деловни модели, во зависност од визијата/мисијата,
долгорочните цели и достапноста, како и од пристапот до ресурси на главните засегнати страни. Од голема важност е да се види
потенцијалот за развој и да се вклучат нови засегнати страни кои можат да ги вклучат своите ресурси и мрежи, придонесувајќи
за влијание и резултати кои ресурсниот центар може да ги постигне со текот на времето.
Врз основа на резултатите од истражувањето со мапирање што се прави во текот на период од четири месеци, вклучувајќи информации добиени од главните групи чинители, експертскиот тим предлага три различни модели за Скопскиот ресурсен центар за СП.
МОДЕЛ A) – РЕСУРСЕН ЦЕНТАР НА САМАТА ЛОКАЦИЈА
Организација:
Давање на основни услуги, користејќи ги надворешните ресурси на Секторот за развој на Град Скопје, што бара најмалку напор
и може да почне со работа за краток временски период. Секторот за развој има квалификуван кадар да ги дава потребните информации и помош за отпочнување со работа на претпријатијата за постојните и потенцијалните социјални претпријатија.
Клучни чинители:
1. Град Скопје
2. ХЕРА
Потребни ресурси:
ИНТЕРНИ:
 Вештини и знаења за процедури на отпочнување со работа на претпријатијата, развој на мали бизниси
 Фондови за старт-ап и за развој на социјални претпријатија
 Средства за ангажирање на консултантски услуги
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ЕКСТЕРНИ: тренери/консултанти, обучени од ХЕРА кои нудат вештини и знаења за развој на социјални претпријатија, бизнис
планирање за социјални претпријатија, маркетинг и финансиски менаџмент
Како опција, ХЕРА може да обезбеди дел од финансирањето преку ЕУ или национални фондови за консултантски услуги, додека
менторите може да дават дел од своите услуги pro bono.
Услуги кои ќе се даваат:




Информација за тоа како да се отпочне и раководи со социјално претпријатие
Консултантски услуги
Повик за понуди за социјално претпријатие (старт ап и понатамошен развој)

Почетен период: 3-6 месеци
Аргументи ЗА:


Низок ризик и мала инвестиција



Лесно се основа

Аргументи ПРОТИВ


Нема долгорочна одржливост



Целосно зависни од градскиот буџет

 Ограничени вештини и знаења и оттаму мало влијание врз развојот на социјалното вработување и врз социјалната економија
и еко-систем
МОДЕЛ Б) – РЕСУРСЕН ЦЕНТАР
Организација:
Ова е надоградување на основниот модел, кој води кон повисоко ниво на независности одржливост и вклучува и други засегнати групи на чинители. Потребно е организирање и кофинансирање на ново правно лице за да служи како ресурсен центар за
развој на социјалните претпријатија. Управувано од професионален менаџер, кој го раководи заедно со ко-основачите.
Kлучни чинители:
1.

Град Скопје

2.

ХЕРА со тимот консултанти

3.

Институции кои даваат поддршка, заедно со Агенцијата за вработување

4.

Бизнис секторот, вклучително финансиски институции
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Потребни ресурси:


Канцелариски простор и опремени простории за состаноци/обука



Режиски трошоци и трошоци на управување и работа



Програмски трошоци за давање на услуги на поддршка на социјалните претпријатија

Извори на финансирање:
1.

Град Скопје (Почетен период и еднократна помош за целни групи)

2.

Фондови на ЕУ кои покриваат програмски активности и дел од оперативните трошоци

3.

Национални фондови за поддршка на вработување и социјална инклузија

4.

Бизнис секторот преку менторство и пристап до фондови

5.

Сопствени средства преку наплата за одредени услуги

Услуги кои ќе се даваат:


информации за тоа како да се започне и работи социјално претпријатие



консултантски услуги



пристап до средства за почетни активности и расење на бизнисот/ маркетинг активности



менторство од бизнис секторот и менаџерите на социјални претпријатија



обука и градење капацитети



која било од меките услуги од моделот В, доколку се обезбедени средства и/или стратешки партнерства

Почетен период: 6-18 месеци
Аргументи ЗА:


изводливо со постојните ресурси и користење на потенцијалните ЕУ фондови



доведува до поодржлив модел

Аргументи ПРОТИВ:


бара нови ресурси (простор, управување, работење)



не е доволно одржливо доколку не се придвижи на следното ниво на генерирање приходи – моделот В
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МОДЕЛ В) – НЕЗАВИСЕН ЦЕНТАР/ПРОСТОР ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ
Организација: Ресурсниот центар се регистрира како правно лице, организиран од повеќе ко-основачи кои учествуваат во
моделот на управување. Претставниците на целните групи, исто така, учествуваат во управувањето, со што придонесуваат за
неговата одржливост и можноста социјалните претприемачи да учествуваат во сите процеси на стратешко донесување одлуки.
Препорачливо е да се вклучат социјални и економски авторитети, кои можат да вклучат универзитетски професори, претставници на медиуми, консултантски компании, маркетинг агенции, познати личности кои се амбасадори на ранливите групи, итн. Со
него треба да управува и раководи стручен менаџерски тим.
Овие заеднички работни простории нудат деловни простории за заедничко работење, разновидни услуги, поддршка на социјалните претпријатија од почетната (старт-ап) фаза сè до фазата на развој и ширење. Тој е организиран и се управува како
меѓуресорско партнерство, користејќи различни ресурси во деловната и социјалната заедница, делумно финансиран преку различни фондови и управуван преку програми и стратешки партнерства. Дел од буџетот е обезбеден преку различни економски
активности, и помага целокупниот бизнис модел да биде помалку зависен од донатори. Истовремено служи како механизам за
создавање на интерни пазари за производите и услугите на социјалните претпријатија.
Преку серија промотивни и ПР активности, заедничкиот работен простор исто така влијае врз јавното мислење и ја подигнува
свесноста за важноста и придобивките на социјалната економија.
Овие заеднички работни центри треба да се поврзат со слични ресурсни центри во ЕУ и пошироко, што отвара можност за
учење од искуствата на другите, собирање на вештини и знаења и пристап кон други ресурси, како што се различни можности
за инвестиции во социјални влијанија.
Kлучни чинители:
1.

Град Скопје

2.

ХЕРА

3.

Локални бизниси, вклучувајќи финансиски институции

4.

Институции за поддршка (домашни и меѓународни)

5.

Социјални претпријатија како корисници и партнери

6.

Образовни установи за проучувања и образование на возрасни

Потребни ресурси:
1.

Вештини и знаења (Know-how)

2.

Работен простор кој ќе се споделува

3.

Професионално управување

4.

Средства за оперативни трошоци за период од три години

5.

Поддршка од бизнис секторот

6.

Средства за обезбедување поддршка преку консалтинг/обука

7.

Средства за грантови за социјални претпријатија (почетен период и развој)
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Извори на финансирање:
1.

Фондови на ЕУ со кои се покриваат програмски трошоци

2.

Домашни средства за поддршка на вработување на ранливи групи

3.

Сопствени приходи (изнајмување на простор, организирање на настани, спонзорства, опција: водење на кафуле, бистро или
продавница со локални производи, со кои раководи социјалното претпријатие)

4.

Бизнис сектор (менторство, маркетинг, еднократна помош и заеми за конкретни целни групи)

5.

Град Скопје (почетен период и еднократна помош за целни групи)

6.

Членарина (социјални претпријатија и бизнис сектор)

Услуги кои ќе се даваат:
1.

Обезбедување на информации (oнлајн и лично)

2.

Програми за обука (почетно, напредно и адаптирано ниво)

3.

Консултантски услуги во различните области на отпочнување, водење и развивање на социјалните претпријатија

4.

Менторски програми од експерти во различни деловни области и од социјални претпријатија

5.

Пристап до финансирање на заедничко создавање на инструменти за финансирање на социјални претпријатија, и поврзување на социјалните претпријатија со инвестициски фондови со социјално влијание

6.

Бизнис и маркетиншко планирање

7.

Односи со јавност и видливост на поединечни социјални претпријатија и севкупниот сектор на социјална економија

8.

Пазарно позиционирање, вклучувајќи он-лајн маркетинг за одделни социјални претпријатија и заеднички маркетинг за групи
на слични производи

9.

Teхничка помош (заедничко сметководство, набавки, финансиски менаџмент, ИКТ поддршка и правно застапување)

10. Партнерство и вмрежување со секторот пошироко
11. Простор за заедничко работење
12. Простор за семинари, конференции, настани
13. Организирање на промотивни настани и награди за најдобри практики
14. Организирање на кампањи за заедничко финасирање
15. Социјална ревизија за социјалните претпријатија и мерење на нивното влијание
Почетен период: 2 - 3 години
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Аргументи ЗА:


Високо ниво на одржливост



Целосен склоп на услуги, со долгорочно влијание (нови работни места, деловни модели)



Создава додадена вредност во општеството и влијае врз севкупниот еко-систем за развој на еко-социјалната економија



Може да се прави во фази и да се ажурира со новите услуги, како што е додавање на нов простор

Аргументи ПРОТИВ:


Бара време, пари, човечки ресурси и посветеност додека да се основа и проработи



Се потпира врз професионален менаџмент



Бара вистински партнерства помеѓу различните чинители

Можни активности за генерирање на приходи (за бизнис моделите Б и В)
Зависно од ресурсите (човечки, опрема и објекти) постојат неколку можности за генерирање на приходи за ресурсниот центар:


Издавање на канцерации под закуп и опремениот простор за заедничко работење



Издавање на просторот за различни настани на закупци и на надворешни корисници /клиенти (работилници, семинари, кон
ференции, изложби и останато)



Издавање на промотивен простор на компании (панели внатре/надвор од зградата)



Спонзорства преку интернет, на веб страниците или поврзани портали



Организирање на јавни и експертски настани (простор, промоции, менаџмент на настани)



Споделување на приходи базирани врз инвестиции и инволвираност во различни социјални деловни проекти со социјални
претпријатија и надворешни клиенти кои поддржуваат социјални претпријатија



Управување со деловни бизниси, како што се кафулиња, бистроа, кетеринг услуги или организирање настани



Водење на маркетиншка агенција, специјализирана во социјален маркетинг – обезбедување услуги за социјални претпријатија
и деловни бизниси кои ја поддржуваат социјалната економија



Наплаќање за консултантски услуги и техничка помош кои се нудат на социјални претпријатија со доволно средства



Споделување на приходи од организирање на он-лајн продажба и/или пазар за производи и услуги на СП

Со ширење на базата на партнери и поддржувачи во РСМ и насекаде низ Европа, раководството на РЦ ќе отвора нови можности
за генерирање на приходи.
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8. Заклучок и препораки

Претставени се три модели, кои опишуваат како да се воспостави и управува со ресурсниот центар. Создавањето на позитивно
опкружување за развој на социјалните претпријатија е од витално значење. Сепак, одлучувањето каков модел да се примени не
е можно без сериозен стратешки пристап.
Социјалните претпријатија се важен и растечки економски сектор во повеќето земји-членки на ЕУ. Сепак, очигледно е дека во
земјите каде социјалните претпријатија се широко препознаени заради постојните политики и програми за поддршка, тие имаат
силно влијание врз социјалната, економската и перспективата на вработување. Од друга страна, во земјите каде социјалното
претриемништво е слабо признаено и не се вреднува соодветно од јавните политики, нивниот социјален и економски придонес
е сè уште слаб и нивната целокупна економска релевантност тешко може да се процени.
Важно е да се зајакне способноста на социјалните претпријатија да се само-организираат и да им се обезбеди постојана поддршка во сите фази од нивниот развој. Затоа, социјалното претриемништво треба да се гледа од идна перспектива. Каде сакаме
социјалните претпријатија да бидат позиционирани во рамки на националната економија, во новите и добри економски концепти? Ако зборуваме за идната перспектива и очекувања да видиме десетици нови компании, изградени врз здрави темели со јасна
мисија за создавање на работни места со висок квалитет, овозможувајќи креативност, партиципативно управување и цврсто
позиционирање на пазарот, тогаш не постои дилема кој бизнис модел треба да се избере.
Потребна е политичка волја за да се инвестира во нови деловни модели и да се започне со создавање на ресурсен центар за 21от век што ќе го покаже вистинскиот пат. Моделот Б на независен ресурсен центар е доволно добар за да започне да истражува
можности, да тестира методологии и пристапи со помали инвестиции. Би било одлична пресвртница и да се постигне моделот
В - независен центар за соработка, со целиот спектар на услуги и програми за поддршка на социјалните претпријатија, старт-ап
компании и компании кои растат.
Сите модели се засновани врз соработка, со широк спектар на засегнати страни, од кои секоја придонесува со своите ресурси
екпертиза, моќ/ влијание врз донесувањето одлуки за јавните политики, база на информации, пристап до пазарот, пристап до
фондови, простории, опрема итн.). Сепак, за да се изгради силен и одржлив деловен модел, треба да постои стратешко партнерство засновано врз пристап на повеќе засегнати страни, вклучително и социјални претпријатија, јавни агенции и субјекти
од приватниот сектор. Стратешкото партнерство е клучно во сите фази на создавање, воспоставување и развој на ресурсни
центри. Ова партнерство создава повеќекратни синџири на вредности и носи придобивки, не само за партнерите и клиентите,
туку и за севкупната заедница.
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КОРИСТЕНИ КРАТЕНКИ
EMES
- меѓународна истражувачка мрежа
EO
- Канцеларија за вработување
ESARNM
- Агенција за Вработување на Република Северна
Македонија
EURICSE
- Европски истражувачки институт за задруги и социјални
претпријатија
GSEN
- Мрежа на глобално социјално претприемништво
KPH
- Проект Куќа Копенхаген
KPI
- Kлучни индикатори на перформансите
NESsT
- Непрофитно претпријатие и тим за само-одржливост
RC
- Ресурсен Центар
RNM
- Република Северна Македонија

SBI
SE
SIF
WISE
EК
EУ
КОО
МСП
ГО
ОЕЦД
ОК
УКИМ

- Иницијатива за социјални бизниси
- Социјално претпријатие
- Фабрика за социјални иновации
- Социјално претпријатие за работна интеграција
- Eвропска Комисија
- Eвропска Унија
- Корпоративна општествена одговорност
- Мали и средни претпријатија
- Граѓански организации
- Организација за економска соработка и развој
- Обединето кралство
- Универзитет „Свети Кирил и Методиј“

44

