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

Социјалното претприемништво е препознаено од страна на АППРСМ 
како концепт за зголемување на вработеноста, и е предложено како дел 
од нивната програма за работа во 2022 година.

Дел од менторите на АППРСМ ги познаваат начелата на социјалното 
претприемништво и подготвени се да се вклучат во процесите на 
креирање социјални бизниси преку менторирање.

Остварена е партнерската соработка помеѓу ХЕРА и АППРСМ како 
пример за добра пракса помеѓу владиниот и невладин сектор во насока 
на оперативно делување.

ПРОЦЕНА НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ПОТРЕБИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (АППРСМ) ВО ОДНОС НА СОЦИЈАЛНО 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО

На почетокот на проектот беше спроведено истражување за да се направи 
процена на капацитетите и потребите на АППРСМ во однос на социјалното 
претприемништво и потенцијалот за вклучување на овој концепт во нејзиното 
понатамошно работење и развој.
Процената овозможи да се добие појасна слика за познавањата на 
вработените и менторите за концептот на социјалното претприемништво, за 
потребите од обуки на Агенцијата, како и за можностите за вклучување на 
посебни активности во целите на работата на Агенцијата.
Врз основа на ова истражување беа осмислени програмите за обука на 
вработените во Агенцијата и на претставници од нејзината менторска мрежа.
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ОБУКА ЗА ЕКОСИСТЕМОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РСМ 
И МОДЕЛИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Обуката, креирана за потребите на вработените во АППРСМ, заради запазување 
на превентивните мерки за заштита од ковид-19, се одржа онлајн во текот на три 
последователни дена во текот на август 2020 година. Вработените во Агенцијата 
се запознаа со поимите на социјална економија и социјално претприемништво и 
на што работи ХЕРА во оваа област.
Дополнително научија за бизнис планирањето кај социјалните претпријатија и 
нивните специфики за разлика од традиционалните бизниси. Им беа претставени 
неколку македонски социјални претпријатија и законската легислатива која е 
релевантна за овој сектор.

ОБУКА ЗА СП НА МЕНТОРСКАТА МРЕЖА НА АППРСМ

Обуката, креирана за потребите на менторската мрежа на АППРСМ, заради 
запазување на превентивните мерки за заштита од ковид-19, се одржа онлајн во 
текот на три последователни дена во текот на август 2020 година.
Дел од менторите на Агенцијата се запознаа со поимите на социјална економија 
и социјално претприемништво и на што работи ХЕРА во оваа област.
Дополнително научија за бизнис планирањето кај социјалните претпријатија 
и нивните специфики по кои се разликуваат од традиционалните бизниси. 
Мeнторите имаа можност да дискутират со менаџерите на повеќе македонски 
социјални претпријатија и да разменат искуства во однос на одржливиот развој и 
потенцијалот кој го носат социјалните бизниси за развивање одржливи локални 
економски системи.
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РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА РАЗВОЕН ПЛАН НА АППРСМ 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ВО 
НЕЈЗИНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

По спроведените обуки, претставниците на Агенцијата и нејзината 
менторска мрежа со експертска поддршка од ХЕРА и Паблик (граѓанска 
организација која ја изработи националната стратегија за социјално 
претприемништво) направија проценка за начинот на вметнување на 
социјалното претприемништво во нивната програма како и мапирање на 
позицијата на оваа институција во согласност со главните текови во 
земјата во однос на социјалното претприемништво.
Изработениот развоен план ќе биде предложен како дел од програмата 
за работа на Агенцијата во 2021 година.

ПРИРАЧНИК ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО НАМЕНЕТ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АППРСМ

На крајот на проектот беше изработен Прирачник наменет за АППРСМ 
врз основа на сознанијата за нивните потреби стекнати во текот на 
спроведените активности.
Прирачникот дава увид во потребата од социјалните претпријатија и 
нивната улога во социо-економските реформи. Понатаму, дава преглед 
на пет социјални претпријатија од земјите членки на Европската Унија, 
по што следи преглед на десет постоечки социјални претпријатија од 
земјава кои оперираат според различни законски рамки со цел да се 
прикаже нивната разновидност и улога во општеството.
На крај, во согласност со утврдените потреби, прирачникот дава увид 
во клучната терминологија која е релевантна за секторот, како и за 
обезбедување заедничко разбирање за истиот.
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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 
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