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Со цел зајакнување на локалните механизми за креирање
на можности за вработување за сиромашните и ранливите категории на граѓани, а воедно и зајакнување на соработката и дијалогот помеѓу граѓанското општество,
Градот Скопје и бизнис заедницата, беа подготвени
четири документи кои ги третираат политиките за
социјално претприемништво во рамки на „Отвораме
можности“ во текот на 2019 година.

Назив на проект: Отвораме можности
Цел: Локалните самоуправи и граѓанското општество се подготвени да создадат поволна правна и
финансиска средина со цел интегрирање на Ромите во општеството преку обезбедување на еднакви
можности.
Повеќе информации за социјалното претприемништво може да најдете на веб страницата на ХЕРА или на
официјалната фејсбук страница на проектот @otvoramemoznosti.
Овој електронски весник е изготвен со помош на Европската Унија. Содржината на електронскиот весник
е единствена одговорност на ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Удруга за
креативни развој СЛАП, Р. Хрватска и Град Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги
одразува гледиштата на Европската Унија.

која предлага три бизнис модели за формирање на
ресурсен центар во Град Скопје, почнувајќи од минимална интервенција, давајќи преглед на оптимален
модел кој би прераснал во простор за заедничко
работење до модел на целосно опремен центар кој
нуди услуги за поддршка и развој на социјалните
претпријатија на ниво на град Скопје. Моделите се
базираат на претходно спроведена компаративна
анализа на успешни модели на ресурсни центри во
пет земји членки на ЕУ, а во согласност со правната
рамка и еко-системот на Република Северна Македонија. Ова истражување дава приказ на главните
предизвици и развојни перспективи на социјалното
претприемништво, а нејзината цел е воспоставување
на ресурсен центар за развој на социјални претпријатија во град Скопје. Целата содржина на оваа
студија можете да ја најдете на:

Анализа на трошоци и придобивки која ги пресметува придобивките и потенцијалните ризици
за општеството од формирањето на Ресурсен
центар како давател на консултантски и други
претприемнички услуги за работа на социјалните претпријатија насочена кон ранливите групи
од населението, при што прави и споредба
помеѓу три потенцијални сценарија. Студијата
дава преглед на социјалното претприемништво
како концепт, главните пречки и развојните
перспективи во земјите на ЕУ и Република Северна Македонија. Содржината на оваа студија
можете да ја погледнете на:
https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/CB
A_broshura_MK_PRINT.pdf

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2020/01/OM_
Komparativna-studija_MK.pdf

Врз основа на овие две студии и како резултат на потребата од јасна поддршка од локалните
самоуправи во алката на екосистемот на социјалното претприемништво, подготвени се и
Стратегија и Акциски план за развој на Ресурсен центар за поддршка на социјалното
претприемништво на територија на град Скопје. Овие документи ги надополнуваат
досегашните заложби за стратешка визија и план за развој на Ресурсен центар за поддршка на
социјалното претприемништво на територија на Град Скопје. Целта е да се направи финансиска
пресметка на реалните финансиски средства потребни за создавање на Ресурсен Центар за
социјално претприемништво врз основа на цените на пазарот и да се предложи пристап до
потребните ресурси за создавање на Ресурсен центар за социјалното претприемништво. Врз
основа на оваа стратегија, Програмата за работа на Град Скопје за 2020 година ја вклучува и
активноста Формирање на Ресурсен центар за социјално претприемништво.

Форум на социјални претпријатија
За да поттикнеме меѓусебна соработка,
застапување на локалната самоуправа за
создавање социјални сервиси за граѓаните, поврзување на социјалните претпријатија со бизнис заедницата, а воедно и
информирање на пошироката јавност за
социјалното претприемништво на 12
декември 2019 година се одржа Форум за
социјални претпријатија на Република
Северна Македонија. Социјалните претпријатија коишто присуствуваа на настанот имаа можност да ги промовираат
своите бизниси и нивната социјална
мисија преку изложување на промотивни
материјали, продукти и обезбедување на
информации за услугите што ги нудат.
На настанот се дискутираше за тоа како
локалните самоуправи можат да го
поттикнат социјалното претприемништво
и да дадат поддршка во развојот на посто-

ечките и идните социјални претпријатија,
особено во однос на вработувањето
Ром(к)и како примарна целна група на
проектот „Отвораме можности“, како и за
предизвиците во работењето со кои што
се соочуваат социјалните претпријатија.
Во панел дискусијата нa тема „ Од невладина организација до социјално претпријатие - процес на фискализација“ покрај
претставниците на социјалните претпријатија, учество земаа и индивидуални лица
заинтересирани за можностите и придобивките што ги нуди концептот на социјалното претприемништво. Во рамки на форумот беа претставени искуствата поврзани
со социјалното претприемништво на
нашиот партнер од Хрватска, Удруга за
креативни развој СЛАП, а учество земаа и
претставници од Град Скопје, претставници на бизнис заедницата и секако претставници на граѓанскиот сектор.

Шест граѓански организации добија мини
грантови за формирање на социјално
претпријатие
За да се придонесе кон градењето на поволна
правна и финансиска средина за интегрирање на
Ром(к)ите во општеството преку обезбедување
еднакви можности, на почетокот на 2019 година во
рамки на „Отвораме можности“ започна спроведувањето на програмата за регрантирање на граѓански организации. Целта на програмата е граѓанските организации да се поттикнат и поддржат во
креирањето на нови пристапи за инклузија на лица
од ромската заедница на пазарот на трудот преку
креирање на социјални претпријатија, но и да
градат партнерство со локалните самоуправи и
бизнис заедницата.
Програмата започна да се реализира преку објавување на повик за аплицирање наменет за граѓан-

ските организации, по што беа одржани инфо-сесии
за потенцијалните апликанти во Скопје и Битола.
Следеше евалуација на пристигнатите апликации
согласно критериумите објавени во повикот врз
основа на што се донесе одлука да се доделат грантови на шест граѓански организации чија социјална
мисија е вклучување на ранливите категории на
граѓани на пазарот на труд преку обука, доквалификација, преквалификација и вработување. Во рамки
на проектот беше спроведена обука за регрантистите за управување на ЕУ проекти – проектен
циклус и правила за видливост, за финансиско и
административно работење на ЕУ проекти и за
креирање на социјални претпријатија во кои ќе се
вработуваат Ром(к)и.

Одбраните организации
1. Црвен крст на Град Скопје
2. Здружение за поддршка и развој ХУМАНОСТ
3. Здружение за заштита и едукација на деца и
млади Роми - ПРОГРЕС

4. Здружение за остварување и заштита на
правата Ромски Младински Центар МЕТАМОРФОЗА

5. Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ
6. Здружение на Ромите ЧЕРЕЊА ШТИП

