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Почитувани граѓански организации,  

Развојот на вашата организација во голема мера зависи од вашите вештини за мобилизирање на 
средства. Притоа разновидноста на вашите извори на финансирање е многу важен за одржливоста на 
организацијата. Во овој контекст, потенцијалот на граѓаните и бизнис секторот како ваши поддржувачи е 
голем, а неговата искористеност од страна на граѓанските организации е многу мала. За илустрација, само 
10,8% од сите фирми во Македонија добиле барање за донација во 2014 год.  

Со цел да им помогне на граѓанските организации да бидат успешни во прибирањето на средства од 
локални донатори, здружението Конект во соработка со Business in the Community од Северна Ирска 
организира обуки за мобилизирање на средства од бизнис секторот и граѓаните. Обуките се дел од проектот 
„Граѓанското општество посилно со бизнисот и граѓаните“ финансиран од Европската Унија. Обуките ќе ви 
овозможат: 

• Да научите како да испланирате и спроведете кампања за прибирање на средства за вашата 
мисија; 

• Да се запознаете со различни приоди и алатки во организирањето на кампањи како што се crowd 
funding, спонзорирани настани, директен маркетинг и сл. и да осознаете како да ги одберете 
вистинските алатки за вашата кампања; 

• Да научите да се претставите во јавноста како транспарентна и отчетна организација, којашто за 
граѓаните и компаниите ќе претставува доверлив примател на донации; 

• Да ги подобрите вашите вештини за комуникација со бизнис секторот и граѓаните како основа за 
успешно прибирање на средства. 

Обуките се составени од два модули на коишто ќе се стекнат погоренаведените вештини и знаења.  

Првиот модул ќе се одржи во првата половина на месец јули или крајот на месец август 

- 1 обука во Скопје;  
- 1 обука во друг град во земјава.  

Вториот модул ќе се одржи во месец септември 

- 1 обука во Скопје; 
- 1 обука во друг град во земјава.   

Секоја пријавена организација ќе учествува со свои претставници на двата модули на една од обуките 
во зависност од местото на дејствување. На двата модули не е задолжително да присуствува исто лице од 
една организација.  
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Кој може да се пријави и како? 

Обуката е наменета за претставници на сите граѓански организации од земјата. Изразете го својот 
интерес за учество на обуките со доставување на пополнет формулар на konekt@konekt.org.mk. Крајниот рок 
за пријавување е 16.06.2016 год. Секоја организација ќе биде известена за исходот од процесот на селекција.  
Точните датуми и локации на одржување на обуките ќе бидат објавени откако ќе заврши пријавувањето.  

Патните трошоци ќе бидат покриени од страна на проектот.  
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