
Конференција за филантропија

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.

г-а  ангелка пеева лауренчиќ , директорка, Image PR - Скопје 

Пионер во развојот на струката односи со јавност  и комуникацискиот менаџмент во Маке-
донија.  Основач  и извршен директор на агенцијата за односи со јавност и комуникациски 
менаџмент -  ImagePR. 

Магистер е по комуникации со богато професионално искуство во оваа област кое произле-
гува од дведецениската практичната примена во областа на корпоративните, институцио-
налните и политичите комуникации. Инсистира на високо ниво на етика, професионалност и 
посветеност во својата работа и струката воопшто. Гостин предавач на додипломски и пост-
дипломски студии на Американскиот колеџ во Скопје.

г. невен мариновиќ , извршен директор,  Смарт Колектив  – белград

Невен Мариновиќ е Извршен директор на Смарт Колектив, една од водечките  организации 
во Србија во областа на општествено одговорните практики и развој на социјалното претпри-
емништво. Формалното образование го има стекнато на Факултетот за драмски уметности, 
на Универзитетот во Белград, а неформалното образование низ бројни тренинзи и студиски 
посети ширум Европа и САД. Невен е стипендиста на Харвардскиот Универзитет каде го завр-
ши и курсот за лидери во непрофитниот сектор, во организација на Џон Ф. Кенеди (School of 
Government). Еден е од коосновачите и член на управен одбор на социјалното претпријатие 
Лице в Лице, првите улични весници во Србија. Од 2009 е член на Светскиот Претприемнички 
Форум  како и EUCLID мрежата на лидери  во непрофитниот сектор.

Проект: Креирање на овозможувачка 
средина за финансиска одржливост на ГО



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; 
•	 Унапредување на законската рамка.

г-а ивана розенцвајгова, Сорабортничка во областа на правото, европски центар за непро-
фитно право (ецнл)-  будимпешта

Ивана  е во ЕЦНЛ од Ноември 2013. Таа  тесно соработува со Советникот за правни работи 
и Извршниот директор во врска со правни истражувања и развој на компаративни студии. 
Таа придонесе во развојот на неколку проекти  што се однесуваат  на рамковни договори за 
општествена одговорност на претпријатија, волонтирање, активности поврзани со собирање 
на средства како и фискално законодавство. За време на нејзините студии по право на Palacky 
University во Република Чешка, таа учествуваше во студентскиот клуб наречен лабараторија 
за човекови права. Повеќе години таа е вклучена како волонтер во активностите на центарот 
на лицата со интелектуална попреченост. 

г. борче Смилевски,  експерт, центар за даночна политика- Скопје

Борче Смилевски веќе 15 години се занимава со даночната регулатива и прашања од об-
ласта на даноците. Професионално работи како даночен консултант во Deloitte, а претходно 
работел и во KPMG и Министерството за финансии на РМ. Учествувал на повеќе обуки од 
меѓународен карактер организирани од ММФ, ОЕЦД и Светска Банка поврзани со даночна 
политика. Автор е на повеќе анализи и текстови поврзани со даночната рамка на граѓанскиот 
сектор во РМ. Член е на Центарот за економски анализи од Скопје и претседател на Центарот 
за даночна политика Скопје.

м-р никица Кусиникова, извршна директорка Конект

Има завршено европски постдипломски студии во областа на компаративен локален развој 
при Универзитетот од Тренто/Италија, Универзитетот од Регенсбург/Германија и Корвинус 
Универзитетот од Будимпешта/Унгарија. Магистрира на темата „Филантропија кај дијас-
пората како потенцијален ресурс за невладините организации во Македонија“. Следејќи 
ја својата примарна струка како дипломиран инженер по електротехника има работено во 
Македонска Радио Телевизија. Последните шеснаесет години работи на раководни позиции 
и како консултант во меѓународни и домашни развојни програми претежно во доменот на 
унапредување на демократијата, развој на граѓанското општество и социо-економски развој. 
Во последните години фокусот на нејзината работа се филантропијата, општествената одго-

ворност на претпријатијата и социјалното претприемништво и е автор на повеќе публикации во оваа област. Таа 
е член на неколку мултисекторски тела и тоа Претседател на Националниот совет за развој на волонтерството, 
Контакт лице за Македонската мрежа на Глобалниот договор, заменик член на Националното координативно 
тело за ООП и Претседавач на Локалната советодавна група на Проектот ТАКСО финансиран од ЕУ. 

Покрај професионалниот ангажман, Никица е застапник за правата на животните како дел од Друштвото за 
заштита на животните „Срна“. Волонтерски членува во Одборите на неколку македонски непрофитни органи-
зации. Областите во кои донира се: заштита на животните, унапредување на демократијата и човековите права 
како и непрофитните организации со кои директно соработува.

СеСија 3:  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

г. виктор мирчевски , проектен координатор, Конект- Скопје

Виктор Мирчевски е магистрант по политички студии на TEMPUS програма по Европски ин-
ституции и политики. Од тука и од претходните работни искуства во Секретаријатот за ев-
ропски прашања и во Националниот демократски институт за меѓународни односи (НДИ) 
Македонија, произлегува неговиот интерес за иницијативите поврзани со подобрување на 
законската регулатива и нејзината примена. Како Програмски соработник на Конект, Виктор 
во својата работа е ангажиран во активности поврзани со корпоративната филантропија и 
меѓународните иницијативи за општествена одговорност на претпријатијата.  

Toj e Проектен координатор на проектот Креирање на овозможувачка средина за финансиска 
одржливост на ГО, финансиран од Европската Унија. Во тие рамки,  секојдневно е во контину-

ирана комуникација со граѓански организации, бизниси, институции и експрерти работејќи на нивна поддршка 
и поврзување особено преку платформата www.donirajpametno.mk. Покрај посветеноста на работата, Виктор 
наоѓа време да се посвети и на уметноста.

г-а Красимира величкова, директорка, бугарски донаторски форум – Софија

Г-а Красимира Величкова е Директорка на Бугарски донаторски форум од 2007 – единстве-
ната асоцијација на фондации и корпоративни донатори во Бугарија. Форумот има водечка 
улога за развој на филантропија како и граѓанско општество во земјата, залагајќи се за подо-
бра правна и фискална средина,  притоа советувајќи ги корпоративните и индивидуалните 
донатори, преку: развој на платформи за собирање на средства; поддршка на граѓанскиот 
сектор да соработува и биде партнер на донаторите;  работa со медиумите за менување на 
јавното мислење за улогата на филантропијата и волонтерство во општеството. Пред оваа 
позиција таа беше соработник за развој во  здружение “Altera Cultural” и менаџер за грантови 
во  фондацијата “Работилница за граѓански иницијативи” Г-а Величкова има искуство во ор-
ганизирање и развој на стратегии за филантропија, прибирање на средства, градење мрежи, 

застапување и.т.н. Г-а Величкова е заменик претседател на управниот одбор на ДАФНЕ (Донаторски Ассоцијации 
и Фондации на мрежи во Европа). Таа има магистерски во областа на културните студии од Универзитетот во 
Софија од 2003.

ул. „Владимир Полежиновски“ бр. 19-1/6, 1000 Скопје
тел: (02) 3224 – 198 / е-пошта: konekt@konekt.org.mk / www.konekt.org.mk 

Проектот е финансиран од  
Европската Унија

Проектот го спроведуваат:

ул. „Владимир Полежиновски“ бр. 19-1/6, 1000 Скопје
тел: (02) 3224 – 198 / е-пошта: konekt@konekt.org.mk / www.konekt.org.mk 

Проектот е финансиран од  
Европската Унија

Проектот го спроведуваат:



г. владимир лазовски, извршен директор, отворете ги прозорците  – Скопје 

Владимир Лазовски, извршен директор на „Отворете ги прозорците“.
Роден во Скопје во 1977 година. Студирал на Економскиот факултет во Скопје. 
Професионално искуство во граѓанскиот сектор од 1999 година, во повеќе организации во 
Македонија, Косово и Судан. Неговите клучни квалификации вклучуваат: организациско и 
раководење со проекти, подготовка на проекти, фацилитација и проектна оценка. Има иску-
ство во подготовка на организациски планови и извештаи, испорака на обуки и истражувања. 
Во „Отворете ги прозорците“ е од ноември 2009 година.

Климентина илиевски, извршна директорка, паблик – Скопје 

Климентина Илиевски  -  Извршен директор на Здружението за истражување , комуникација и 
развој „Паблик“  Таа е главен и одговорен уредник на списанието „ Лице в Лице“.
Има работено 11 години како уредник и новинар во дневните весници и списанија во Македо-
нија. Сценарист за документарни филмови и комуникациски кампањи за социјални прашања , 
во 2012 година таа го иницира единственото улично списание во земјата, истражувајќи начини 
за да го постави врз основа на социјално претприемништво .
Таа има магистерска студии по комуникации и медиуми.

ул. „Владимир Полежиновски“ бр. 19-1/6, 1000 Скопје
тел: (02) 3224 – 198 / е-пошта: konekt@konekt.org.mk / www.konekt.org.mk 

Проектот е финансиран од  
Европската Унија

Проектот го спроведуваат:


