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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Предизвици и можности за вработување на маргинализирани групи 

 во социјалните претпријатија 

 

24 јуни 2016 

Скопје, хотел „Холидеј Ин“  

 

НАЦРТ ДНЕВЕН РЕД 

 
9:30  -  10:00    Пристигнување и регистрација    

Конференција за медиуми  
 

10:00  -  10:20 Отворање на конференцијата   

 
- Воведно обраќање, Висок претставник/претставничка на Министерство за труд и 

социјална политика на РМ [да се потврди] 
- Поздравно обраќање, Претставник/претставничка на донаторот [да се потврди] 
- За постигнувањата на проектот, Дамјан Здравев, Претседател, Реактор - Истражување 

во акција 
 

Модератор:  Дамјан Здравев, Претседател, Реактор – Истражување во акција 
 

10:20  -  11:20 Презентација на наоди од националното и регионалното истражување    

- Презентации на клучни наоди и заклучоци од националните истражувања и 

регионалната анализа што ги опфаќа Македонија, Албанија и Косово.   

- Прашања и одговори  

Говорници:  
Претставници на организациите што го спроведуваа истражувачкиот проект 
 
Модератор:  Марија Башевска, Координаторка на проектот, Реактор - Истражување во 
акција  

11:20  -  11:35 Кафе пауза  
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11:35  -  12:20 Социјалните претпријатија и вработувањето на маргинализирани групи: 
можности и предизвици  

                        
- Панел дискусија што посветена на можностите, предизвиците и потребите во 

работењето со маргинализирани групи во доменот на социјалните претпријатија и 
социјалното претприемништво; Примери на модели од практика и состојби во 
Македонија.  

 
Говорници:  
Сократ Манчев, Покров [да се потврди] 
Снежана Касутевска, Директор, Центар за социјална работа  [да се потврди] 
Претставник/претставничка на МТСП [да се потврди] 
Жармена Божиновска, „Лице в лице“  

 
Модератор на панелот:  Климентина Илиевски, Извршна директорка, Паблик  

 

12:20  -  13:05 Каква политика за развој на социјалните претпријатија и социјалното 
претприемништво ни е потребна?  

    
- Презентација на краток документ со осврт на јавните политики и дискусија за 

опциите за политики и можностите за поддршка  
- Дискусија   
   
Говорници:  
Претставник/претставничка на МТСП, [да се потврди] 
Никица Кусиникова, Извршна директорка, Конект  
Душан Томшиќ, УНДП [да се потврди] 
Претставник/ претставничка на социјално претпријатие [да се потврди] 
 
Модератор на панелот:  Виктор Мирчевски, Програмски соработник, Конект 

13:05  -  13:15 Затворање на конференцијата - Претставник/претставничка на Реактор 

13:15  Коктел  

 


