
                                                  
 
 
 
 
 
 

Проект: Креирање на овозможувачка 
средина за финансиска одржливост на ГО 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ФИЛАНТРОПИЈА 
Соработка меѓу граѓанските организации и бизнис секторот  

 
11 јуни 2015 

Скопје, Едукативен центар М6 

Дневен ред 
Нацрт  

 
10:20 – 10:45    Прием и регистрација  
 
10:45 – 11:10 Отворање на конференцијата 

- г. Јаромир Левичек, Раководител на Оддел за оперативни работи 1: Економија и 
финансии, Делегација на ЕУ  

- Воведно обраќање, г-а Никица Кусиникова, Извршна директорка, Конект 
 

11:10 – 11:50 Сесија 1: Соработка меѓу граѓанскиот и бизнис секторот за решавање на 
општени предизвици 

 
                             Теми 

- Паметно донирање: стратешки приод во корпоративната филантропија и ООП; 
- Меѓу- секторска соработка за решавање на општествени предизвици; 
- Придобивки од партнерствата меѓу бизнисите и граѓанските организации; 
- Примери на соработки и нивното влијание во земјата и регионот.   

 
Говорници 
- г-а  Ангелка Пеева Лауренчиќ , Директорка, Image PR - Скопје  
- г. Невен Мариновиќ , Извршен директор,  Смарт Колектив  – Белград   

 
11:50 – 12:05 Дискусија 
 

Модератор на сесијата: г-а Славица Биљарска Мирчески, Консултантка за односи со 
јавност и граѓанска активистка  

12:05 – 12:20 Кафе пауза 
 
 

12:20 – 13:00 Сесија 2: Законот за донации и спонзорства во јавните дејности  
 
                            Теми 

- Даночните бенефиции што ги нуди Законот за донации и спонзорства; 
- Законот во практика;  
- Компаративна перспектива со други законски решенија;  

  

Овој проект е  
финансиран од Европската Унија 

ул. „Владимир Полежиновски“ бр.19-1/6, 1000 Скопје    
тел: +389 (0)2 3224 198/ konekt@konekt.org.mk/ www.konekt.org.mk 
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- Унапредување на законската рамка. 
 

Говорници 
- г-а Ивана Розенцвајгова, Сорабортничка во областа на правото, Европски 

центар за непрофитно право (ЕЦНЛ)-  Будимпешта 
- Борче Смилевски,  Експерт, Центар за даночна политика- Скопје  
- Никица Кусиникова, Извршна директорка, Конект – Скопје  

 
13:00 – 13:20 Дискусија 
 

Модераторка на сесијата: г-а Никица Кусиникова, Извршна директорка, Конект 

 
13:20 – 14:00 Сесија3:  Мобилизирање на ресурси од бизнис секторот   
 
                             Теми 

- Резултати од Истражување на ставовите, верувањата и практиките за прибирање 
на ресурси и соработка помеѓу граѓанските организации и приватниот сектор  

- Стратешки приод во прибирањето на ресурси  
- Добри примери од практика и важни совети 
 
Говорници 
- г. Виктор Мирчевски , Проектен координатор, Конект- Скопје  
- г-а Красимира Величкова, Директорка, Бугарски донаторски форум - Софија 
- г. Владимир Лазовски, Извршен директор, Отворете ги прозорците  – Скопје  
- Климентина Илиевски, Извршна директорка, Паблик – Скопје  

 
14:00 – 14:15   Дискусија 
 

Модераторка на сесијата: г-а Верица Јорданова, Главен и одговорен уредник, 
www.inovativnost.mk  – Скопје  
 

14:15 – 14:25 Затворање на конференцијата 

14:25                   Коктел 

Конференцијата за филантропија се одржува во рамки на проектот: Креирање на овозможувачка средина за 
финансиска одржливост на ГО финансиран од Европската Унија. Ставовите изразени за време на настанот се 
одговорност на говорниците и на никаков начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Европската 
Унија. 

  

Овој проект е  
финансиран од Европската Унија 

ул. „Владимир Полежиновски“ бр.19-1/6, 1000 Скопје    
тел: +389 (0)2 3224 198/ konekt@konekt.org.mk/ www.konekt.org.mk 

mailto:konekt@konekt.org.mk/
http://www.konekt.org.mk/
http://www.inovativnost.mk/

