
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА 
ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗВОЈ НА 
СОЦИЈАЛНОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

КОНТЕКСТ

Во услови на општествени промени и обиди да се подобри состојбата на 
граѓаните, граѓанските здруженија во Македонија започнаа да размислуваат 
како да ги зајакнат заедниците со осовременување на старите концепти, 
прилагодени на потребите што ги наметнува денешницата. Уште пред една 
деценија неколку невладини организации започнаа работно да ангажираат 
луѓе од маргинализираните групи со цел да ги интегрираат во општеството.
Токму тука се прават првите чекори во креирање на социјалните претпријатија 
од страна на невладините организации во Република Северна Македонија.

Невладините организации и понатаму водат широки дискусии за уредување 
на социјалното претприемништво. Дебатите не ги заобиколуваат владините 
институции ниту локалните самоуправи. Постепено се развива системски 
пристап за да може најпосле да се одговори на прашањето:  Што со социјалното 
претприемништво? 

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македо-
нијa (АППРСМ) е државна институција основана со цел спроведување на владините 
политики за малите и средни претпријатија и други сродни проекти/програми 
донесени од страна на Владата за поддршка на претприемништвото, конкурент-
носта и иновативноста.

Агенцијата го поддржува одржливиот економски развој, регионалниот развој и 
зголемувањето на вработеноста, поддршката на македонските претпријатија за 
започнување нов бизнис, нивниот раст и развој и постигнување на технолошко 
ниво за покомпетентен настап на меѓународниот пазар.



ХЕРА И СОЦИЈАЛНОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ХЕРА се залага за поставување јасни критериуми за социјалните претпријатија, односно кое 
претпријатие е социјално и зошто, наспроти традиционалните претпријатија, за да може 
прецизно да се развиваат елементите на екосистемот потребен за нивниот развој.

Низ работата, ХЕРА, особено преку раководење на сопственото социјално претпријатие „Нега 
Плус“, ја препозна потребата од дополнителна поддршка и соработка од страна на јавните 
и државни институции со цел да се споделат знаења, искуства, но и експертиза во бизнис-
планирањето и раководењето на едно социјално претпријатие.

ЗА ПРОЕКТОТ

Проектот ќе ја поддржи и зајакне АППРСМ во однос на социјалното претприемништво за 
во иднина таа и нејзината менторска мрежа да делуваат како ментор на веќе постоечките 
социјални претпријатија, но и да поттикнуваат креирање на нови. 

Најнапред ќе се проценат капацитетите и потребите на Агенцијата за тоа колку и на каков 
начин било вклучено социјалното претприемништво во нејзините активности, за потоа да се 
премине на обучување и дискусија со претставниците на Агенцијата за начините на воведу-
вање на концептот на социјално претприемништво во рамките на нејзината програма за 
работа.

ШТО САКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМЕ СО ПРОЕКТОТ?

Институциите имаат потреба од подобра информираност во областа на социјалната 
економија како релативно нов концепт на нашите простори, па затоа проектот ќе придонесе 
кон градење на нивните капацитети за препознавање на социјалното претприемништво 
како можност за развој на социјалната економијата и за зголемување на продуктивното 
вработување. 

Со тоа, се очекува АППРСМ да ги вклучи социјалните бизниси како своја засебна целна 
група, но и да создаде мрежа од експерти и организации кои ќе го промовираат социјалнот 
претприемништво, ќе поттикнуваат партнерства и ќе даваат поддршка во развојот на 
новите социјални бизниси.



КАКО ЌЕ ЗНАЕМЕ ДАЛИ Е УСПЕШЕН ПРОЕКТОТ?

Проектот ќе биде успешен доколку АППРСМ го препознае социјалното претприемништво 
како концепт за зголемување на вработеноста и го вклучи во својата програма за работа за 
2021 година. 

Истовремено, доколку институционалната мрежа за развој на мали и средни претпријатија ги 
познава начелата на социјалното претприемништво и се вклучува активно во процесите на 
креирање социјални бизниси преку менторирање.

И конечно, во информирањето на јавноста за она што е сработено во рамките на проектот и во 
промоцијата на партнерската соработка помеѓу ХЕРА и АППРСМ како пример за добра пракса 
помеѓу владиниот и невладиниот сектор во насока на оперативно делување.

КОМУ МУ Е НАМЕНЕТ ПРОЕКТОТ?

Вработените во Агенцијата и претставниците на нејзината менторска мрежа се оние кон кои 
и за кои се креирани активностите.

КАКО ЌЕ ГИ ОСТВАРИМЕ ЦЕЛИТЕ?

Пред сѐ, ќе се изработи Проценка на капацитетите и потребите на АППРСМ во однос на 
социјалното претприемништво, за потоа да се реализираат и обуки за екосистемот за 
социјалните претпријатија во РСМ и за моделите на социјални претпријатија кои работат 
во земјата. Конечно, на заедничка работилница ќе се креира и развоен план на АППРСМ за 
воведување на социјалното претприемништво во нејзината програма за работа. Во рамките 
на проектот, ќе се споделуваат и информации за социјалното претприемништво како алатка 
од јавен интерес.



Оваа публикација е подготвена со финансиска поддршка на Владата на Република Северна Македонија.
Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на ХЕРА - Асоцијација за здравствена 
едукација и истражување, Скопје и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на 
Владата на Република Северна Македонија.


