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Иновативен метод за проценка 
и стандард за работење што 
ја обединува одговорноста на 
компанијата кон семејствата и 
родовата еднаквост.

MAMFORCE© cреќни вработени – успешен бизнис 3



MAMFORCE© ги поттикнува 
работодавачите, со одговорно 
управување да им помогнат на 
вработените во усогласувањето 
на нивниот приватен и деловен 
живот. 

Однесувајќи се со разбирање 
кон нивните семејни обврски, 
тие создаваат можности за 
еднакво успешен развој на 
кариерите на вработените мајки 
и татковци.
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Баланс меѓу деловниот и 
семејниот живот

Процесот на проценка што води до MAMFORCE© стандардот е 
моќна алатка за промена на организациската култура. Акцентот 
е ставен на поддршката на развојот на култура базирана на 
отвореност, доверба, почитување на различностите и инклузија. 

Постојат бројни потешкотии со кои родителите, 
а особено мајките, се соочуваат на работното 
место. Некои од оние кои им паѓаат најтешко 
се недоволното разбирање за приватните 
обврски и неприспособеноста на деловниот 
систем на потребите за грижа за децата и за 
постарите членови на семејството. Очекувањата 
на средината честопати се полни со родови 
стереотипи – од мажите се бара поголема 
посветеност на кариерата, додека на жените, 
покрај работата, честопати паѓа и поголем дел 
од грижата за семејството. Поради тоа, младите 
образовани жени губат можност за развој на 
кариерата и пред мајчинството, а на татковците 
им е скратена радоста на поминување време со 
децата и со семејството. 

Истражувањата потврдуваат дека со таков став, губат 
сите: работодавачите, вработените и пошироката 
заедница. 

Така, работодавачите поради крутиот однос кон 
своите вработени не го добиваат најдоброто од 
нив и тоа доведува до пад на продуктивноста, а 
со тоа и на конкурентноста. Меѓу вработените и 
меѓу оние што се на раководни позиции сè уште 
има повеќе мажи, иако жените се пообразовани 
и постигнуваат подобар успех во текот на 
формалното образование.   

Вработените со текот на времето стануваат 
незадоволни поради неможноста за професионален 
развој, а честопати и за лично остварување во, за 
нив, важни животни улоги. Со поголеми предизвици 
се соочуваат жените кои, заради образованието 
во коешто се вложиле покрај мајчинството, сакаат 
реализација и на деловен план.

Подобро користење на 
талентите
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ПРЕДИЗВИЦИТЕ ДЕНЕС

> Неможност за усогласување на 
приватниот и деловниот живот

> Неусогласеност меѓу условите за 
напредување и секојдневните 
семејни обврски 

> Негативен тренд кај населението 
поради падот на наталитетот и 
преселба на интелектуалците („brain 
drain“)

> Стереотипи за машките и женските 
улоги на работното место и во 
семејството

> Губење на најдобрите таленти
> Недостаток на жени на водечки 

позиции

ПОДОБРО УТРЕ

> Поуспешно работење
> Задржување и развој на таленти
> Намалени отсуства од работа
> Поголема ангажираност на 

вработените
> Појасен увид во потребите на 

потрошувачите
> Репутација на одговорен работодавач 

и посилен бренд на компанијата

Конечно, пошироката заедница губи затоа што 
бележиме сè пониски стапки на наталитет, што ја 
доведува во прашање долгорочната одржливост 
на државниот систем. Европски земји со одржливо 
население се оние коишто на жените им овозможиле 
услови за балансирање на приватниот и деловниот 
живот, како и рамноправно учество на пазарот на 
трудот и во одлучувањето.

Сето тоа е поврзано и затоа се потребни темелни 
промени. 

Од аспект на иницирањето на таквите промени, се 
фокусираме на работодавачите. 

MAMFORCE© гради позитивни промени во 
работното опкружување преку воведување на нови 
начини на работа и поодговорно однесување кон 
вработените. Сакаме да ги смениме вообичаените 
обрасци на однесување во рамките на компаниите 
со цел сите да бидат задоволни и во крајна линија 
попродуктивни. Патот до тоа води кон зголемување 
на свеста за скриените пречки и длабоко вкоренетите 
уверувања коишто предизвикуваат стереотипни 
очекувања и нееднаквост, а истовремено го 
спречуваат остварувањето на подобри резултати во 
работењето. 
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Компаниите и институциите што сакаат да ги 
привлечат и да ги задржат најдобрите вработени, 
кон нив и кон нивните семејства се однесуваат 
одговорно затоа што знаат дека на тој начин ќе 
добијат максимално ангажирани вработени, а со тоа и 
подобрена продуктивност. Предуслов за тоа е развој 
на односи што се темелат на доверба, инклузија, 
почитување на различностите, приспособливост и 
поддршка. 

MAMFORCE© компаниите се свесни за промените 
што ги диктираат новите генерации и развојот на 
технологијата. Подготвени се на своите вработени 
да им понудат низа прилагодени погодности за 
полесно ускладување на приватните и деловните 
обврски. Исто така, овозможуваат исти можности за 
развој на кариерите на мажите и жените. Со тоа ја 
обезбедуваат потребната различност во пристапот 

Акцентот е ставен на создавањето на работна средина 
во која се применува отворена комуникација и се 
нуди поддршка. 

Благодарение на тоа компанијата подобро се 
позиционира на пазарот и станува поконкурентна. 

Мотивацијата на вработените во голема мера зависи 
од тоа колку е приспособлив работодавачот кога 
станува збор за нивните потреби, а една од најважните 
е – квалитетот на животот. Најголемиот дел од луѓето, 
особено од помладите генерации, имаат потреба од 
ускладување на приватниот и деловниот живот.

на решавањето на деловните проблеми. Научно е 
докажано дека родовиот баланс води до поголема 
профитабилност. 

Односот на почитување на меѓусебните потреби и 
различности ја буди мотивацијата на вработените 
кои во позитивната атмосфера на поддршка го 
даваат најдоброто од себе. Со тоа се зголемува 
продуктивноста и се остваруваат најдобри деловни 
резултати. 

Резултатите од бројни истражувања потврдуваат дека 
мотивираните  вработени се попродуктивни. Со својата 
работа, тие повеќе придонесуваат кон оптимизацијата на 
работните процеси и трошоци и остваруваат подобри односи 
со корисниците и купувачите.

MAMFORCE© помага во развојот на модели на управување 
коишто го поддржуваат развојот на култура на семејна 
одговорност и родова рамноправност. 

Култура на отвореност, 
поддршка и доверба

Мотивирани и ангажирани 
вработени

Рамноправност за 
профитабилност
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Фросина Бошкова, Специјалистка за маркетинг и комуникации, ВИП, Македонија

«Сметам дека професионалната само-реализација има важна улога во целосното и 
заокружено дефинирање на личноста. Патот до ова остварување многу лесно може 
да стави во позадина други квалитети на животот. Можеби најголемата енигма и 
предизвик е да се организира рамнотежата помеѓу приватниот и деловниот живот. 
Работам во компанија која од самиот почеток практикува корпоративна култура што 
создава средина во која се постигнува напредок врз основа на покажаниот квалитет, 
резултати, тимска работа, почит и удел во општествената одговорност. Светот се 
менува, па неизбежно и ние со него. Овде, во нашиот Вип, ние сме проактивни носители 
на промени кон севкупно подобро утре и повеќе за сите нас.»

Елена Мимица, самостоен сметководител, ХУП, Хрватска

«Десет години работам во Хрватското здружение на работодавачи. Задоволна сум 
бидејќи истовремено ја развивам кариерата и имам складен приватен живот, без 
чувство дека едно од двете е занемарено. Благодарение на поддршката на колешките, 
јас сум со моите деца кога се болни или имаат некој важен настан во животот. Тоа 
чувство на задоволство го пренесувам на работата, на која потоа ништо не ми е 
тешко.»

Ксенија Галешиќ, директорка за одржлив развој, заштита на здравјето и 
логистичка безбедност, ИНА д.д., Хрватска

«Многу ме израдува тоа што по враќањето од породилно отсуство дознав дека нашата 
компанија вовела флексибилни пакети на работа. Како мајка на две мали деца, тоа 
многу ми значи бидејќи ми го олеснува ускладувањето на работата и домашните 
обврски, на начин со кој сите се задоволни.»   

Катица Кнежевиќ, виш експерт за поштенски услуги, ХАКОМ, Хрватска

«Понекогаш е навистина тешко да се ускладат работата, семејството и кариерата. 
Поради тоа, разбирањето на колегите и претпоставените, коешто јас на своето 
работно место отсекогаш сум ги имала, е од голема помош. Иако сум мајка на три деца, 
имам еднакви услови за развој и напредување.» 

Слаѓана Крпиќ, директорка на консалтинг, „ Poslovna inteligencija“, Хрватска

«Среќна сум што работам во компанија во која родот или семејната состојба не е 
критериум за избор при вработувањето. Благодарение на таквите вредности, тоа што 
сум мајка не ми претставуваше професионално ограничување. Мене, како и на другите 
вработени, многу ми значи можноста за флексибилно работно време и за работа од 
дома, затоа што ни овозможува на најдобар начин да ја одржиме рамнотежата меѓу 
приватниот и деловниот живот.»

Томислав Томљеновиќ, раководител на Одделот за информатички работи, 
Агенција за наука и високо образование, Хрватска

«Квалитетната и пријатна работна средина ме прави задоволна личност и по 
работата.»

Петра Шимек Будимчиќ, дипл. ек., економист во Секторот за финансии и 
трезор, ХЕП д.д., Хрватска

«Семејната состојба значително влијае на деловниот живот, но и обратно. За успешен 
семеен живот важна ми е поддршката на семејството во развојот на кариерата, 
како и поткрепата од работодавачот. Благодарение на разбирањето и поткрепата 
на претпоставените и колегите, пријатното работно опкружување и грижата на 
работодавачот, јас сум среќна и задоволна.»
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се доделува на организации што:
> се одговорни кон семејните потреби на своите 

вработени
> постојано развиваат услуги за нив
> овозможуваат флексибилно работно време и место 

на работење
> создаваат клима на поддршка
> осигуруваат еднакви плати за исти работни позиции
> се транспарентни при вработувањето
> овозможуваат еднакви можности за професионален 

развој и напредување

СТАНДАРД ЗА КВАЛИТЕТ

MAMFORCE© и DADFORCE© стандардите се признаени 
знаци за квалитет на компаниите и институциите 
коишто се пријатели на семејството. Ја потврдуваат 
посветеноста на работодавецот на семејните потреби и 
на еднаквите можности за развој на вработените преку 
постојан развој на организациска култура на поддршка 
и доверба.
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Новите генерации на татковци се свесни за 
важноста на нивната улога во воспитувањето и 
одгледувањето на децата. За нив го развивме 
DADFORCE© стандардот, наменет за компаниите 
што развиваат култура на поддршка на вработените 
татковци. 

Семејните односи, како и опкружувањето, денес 
се значително поинакви од минатото, но сепак од 
мажите честопати стереотипно се очекува да бидат 
главни хранители во семејството.

Факт е дека денес жените се подеднакво, а честопати 
и подобро образувани од мажите, па така целосно 
рамноправно извршуваат исти видови на работи 
коишто традиционално се сметаа за машки. 

Истото важи и обратно. Се покажа дека мажите 
сосема добро се снаоѓаат во домашните работи 
или во работите коишто некогаш се сметаа за 
традиционално женски, на пример како негуватели 
и воспитувачи.

За тоа да стане општо прифатен стандард, потребна 
е промена на свеста на јавноста, а тоа вклучува и 
поддршка на мажите во смисла на пофлексибилно 
организирање на работата за цели на исполнување 
на семејните обврски. 
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MAMFORCE© метода 

MAMFORCE© е моќна алатка за промена на 
организациската култура. Им помага на компаниите 
при создавањето на работна клима чиишто темели 
се отворената комуникација, поддршката, довербата 
и почитувањето на различностите, за коишто е 
научно докажано дека доведуваат до подобри 
деловни резултати. Компаниите, преку процесот на 
промени, стануваат почувствителни за потребите на 
вработените во различните животни фази.

Со тоа помагаме во креирањето на култура којашто 
овозможува ускладување на професионалните и 
семејните обврски и еднакви можности за развој на 
кариерите на мажите и жените. 

Компаниите и институциите коишто имаат право на 
MAMFORCE© и DADFORCE© стандардите проаѓаат низ 
независна постапка за проценка. Постапката се темели 
на методите што се развиени во согласност со научните 
сознанија и препораките на меѓународните институции.

Со иновативната MAMFORCE© метода се врши проценка 
на тековната состојба и се утврдуваат скриените 
пречки. Се изнаоѓа простор за подобрување – со цел 
компаниите да го приближат постојниот начин на 
управување до најдобрите светски модели. 

Иновативен модел  
на промени
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Комплетна анализа

СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ 
методи коишто овозможуваат усогласување на 
приватниот и на професионалниот живот, како и 
почитување на различностите

”KNOW-HOW” 
податоци и мерки коишто се важни за 
успешноста на компанијата

ДОБРОСОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ 
оценка на вработените во однос на личното 
искуство со работата во компанијата

Со MAMFORCE© методологијата се собираат и се 
анализираат податоците од различни извори во 
рамките на компанијата.
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Клучни области 
на проценка

Ние сме насочени кон организациска култура и 
начин на деловно работење коишто овозможуваат 
усогласеност на приватните и деловните обврски, како 
и изедначени можности за развој и напредување на 
вработените. Врз основа на прегледот на постојните 
модели на управување, вообичаените начини на 
работење и комуницирање, ја идентификуваме 
вообичаената пречка за посакуваната култура на 
почитување на различностите. 

Со помош на проценката на MAMFORCE© се 
добива подобар увид во следното: 

ефикасност на постојните модели на 
управување низ призмата на семејна 
одговорност и родова рамноправност

можност за подобрување  
на организациската култура

поврзаност помеѓу успешното деловно 
работење и добросостојбата на вработените
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Конкретен увид во сопствениот систем за 
управување со човечките потенцијали во сооднос 
со локалниот пазар

Mерливи показатели за условите на работа коишто 
обезбедуваат рамнотежа помеѓу работата и 
семејниот живот, како и родовата еднаквост

Kорисна алатка за понатамошен развој на модели 
и мерки спроведени во насока на семејната 
одговорност и свеста за родовите прашања

Увид во најновите трендови на управување 
со човечките ресурси и ангажираноста на 
вработените, рамнотежата помеѓу приватниот 
живот и работата, родовата еднаквост и развојот на 
флексибилни работни услови

Корисна алатка  
за споредба

Интегрален пристап

Секој извор на информации е подеднакво важен. 
Со нивна комбинација и споредба се откриваат 
сличностите и разликите во мислењата, при што се 
стекнува увид во вистинската состојба на односите 
во рамките на компанијата. Резултатот е почетната 
точка за подобрување во насока на целосна семејна 
одговорност и родова рамноправност. Сето тоа води 
кон поголема конкурентност бидејќи компаниите 
коишто се грижат за квалитетот на живот на своите 
вработени ги привлекуваат најдобрите стручњаци, 
ги развиваат нивните таленти и успеваат да ги 
задржат во своите редови.  
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MAMFORCE© процес
3 поврзани циклуси на промени

Со увидот во сите извори на податоци се врши 
проценка на сегашната состојба во компанијата. 
На тој начин се добиваат мерливи показатели во 
однос на два критериуми – просекот на пазарот 
(релативен стандард) и најдобрите можни практики 
(стандардот на MAMFORCE©). 

Анализата е основа за подготовката на комплетниот 
извештај со конкретни предлози за мерки за 
подобрување на постојниот начин на работа и 
управување. 

Со оглед на тоа дека промените се случуваат дури 
по подигнување на свеста во врска со невидливите 
пречки, потребно е дополнително вклучување на 
раководството и на вработените. 

Заедно поминуваат низ интерактивна работилница, 
чијшто резултат е конкретен план на активности. 
Целта на тој план е поангажирана и посвесна 
организација.  

Компаниите и институциите на тој начин го 
стекнуваат основниот MAMFORCE© стандард како 
признание за досегашните постигнувања и желбата 
за понатамошна работа на позитивните промени.

Во следната фаза којашто трае од шест до дванаесет 
месеци се воведуваат нови модели на работа и се 
спроведуваат договорените активности. 

Акцискиот план содржи низа активности за подигнување на 
свеста, едукација и подобрување на постоечкиот начин на 
работа. Целта е отстранување на невидливите пречки (како 
несвесната пристрасност) и создавање поволни работни 
услови. 

ПРВ ЦИКЛУС
Проценка на сегашната 
состојба  

ВТОР ЦИКЛУС 
Проценка на 
достигнувањата
Се врши проценка и споредба на спроведеното со 
цел да се добие појасна слика за новата состојба во 
компанијата. Се мерат остварените подобрувања и 
се утврдува дали се задоволени критериумите за 
добивање на напредниот MAMFORCE© стандард. 

Важно е да се препознае и награди постигнатото со 
цел добрите модели да им бидат пример за другите. 

Разликуваме три степени на напредниот стандард – 
CHANGE (промена), GROW (раст) и LEAD (водство), во 
зависност од степенот на напредок и достигнувања. 
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ВРАБОТЕНИ

> полесно усогласување на 
приватните и работните обврски

> задоволство од работата
> поголема мотивираност

КОМПАНИИ

> привлекување, развој и 
задржување на најквалитетниот 
стручен кадар

> пораст на продуктивноста
> поголема конкурентност на 

пазарот
> подобри резултати од деловното 

работење
> репутација на одговорен 

работодавач

ДРЖАВИ

> поконкурентна економија
> поголем бруто домашен производ
> одржливо население – поголем 

наталитет и помал број на 
иселеници

ТРЕТ ЦИКЛУС 
Континуирано 
подобрување

Сите добиваат

Во редовни циклуси коишто зависат од степенот 
на развој на постојните модели на управување со 
компанијата се поминува низ повторен процес 
на евалуација. Така се мерат поместувањата и се 
прават дополнителни прилагодувања во согласност 
со промените на: пазарните услови,  потребите на 
вработените и работните процеси.  
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MAMFORCE© CHANGE 

им се доделува на компаниите коишто ги исполну-
ваат основните критериуми и активно работат на 
развојот на одговорност кон семејните потреби на 
вработените. Исто така, тие работат на подигнување-
то на свеста за важноста на еднаквите можности за 
развој на кариерите на жените. 

Tри степени 
на напредниот 
стандард 
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MAMFORCE© GROW

добиваат компаниите коишто веќе постигнале одре-
дени цели и се посветени на понатамошниот напре-
док во клучните области на семејна одговорност и 
родова рамноправност. Тоа значи дека преку постој-
ните модели на управување се развиени програми 
фокусирани на подигнување на свеста во врска со 
важноста на семејната одговорност и родовата рам-
ноправност при вработувањето, развојот и унапре-
дувањето. Тие се посветени на понатамошниот раз-
вој на ефикасни мерки коишто водат кон поголема 
ангажираност на вработените. 

MAMFORCE© LEAD

ги претставува компаниите коишто ги надградиле 
постојните модели на управување со човечки по-
тенцијали во клучните области. Тие имаат воведено 
нови модели и веќе бележат мерливо подобрување 
на спроведеното. Имаат развиено односи коишто 
се темелат на меѓусебна поддршка и разбирање 
на специфичните потреби на колегите во различни 
животни фази. Вработувањето и напредувањето се 
базираат на еднаквите можности за мажите и же-
ните, што се рефлектира и на родово урамнотеже-
ната структура на раководните кадри. Еднаквоста 
на платите е пропишана и во стварноста потврдена 
пракса. Lead организациите веќе ги остваруваат па-
зарните предности на одговорниот и инклузивниот 
начин на водење.  
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Влијанието на 
MAMFORCE©

Семејно одговорните 
модели на управување 
ги прават вработените 

поангажирани, како 
резултат на што 

приходите растат до 
43%, а работната 

ефикасност до 
20%.1

Намалени 
оперативни 

трошоци, број 
на изостаноци и 

флуктуација.

15% поголема 
веројатност за 

подобри деловни 
резултати 

на родово 
урамнотежените 

компании во однос на 
конкуренцијата.4

1  Visser, Wl. (2012). Family Friendly enterprise, The Guardian
2  Istraživanje «Majčinstvo i karijera», Institut za istraživanje i  
  edukaciju ZAPOSLENA MAMA
3  Catalyst (2007)
4  «Diversity Matters» (2015), McKinsey
5  Economic Case for Gender Equality in EU (2017), EIGE
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Компаниите со родово 
урамнотежено водство 
остваруваат подобри 
деловни резултати -  

просечно 53% поголем 
поврат на капитал и 41% 

поголем поврат  
на продажба.3

Претпочитан 
работодавач 

на генерациите 
коишто доаѓаат – 
милениумците и 
генерацијата Y.

Претпочитан 
работодавач на 
вработените мајки.2

9,6% поголем 
БДП по жител во 
ЕУ до 2050 година 
како резултат на 
подобрувањето 

на родовата 
рамноправност.5
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Кажаа за MAMFORCE©

Стефан Јовановски, Раководител на Одделот за човечки ресурси, Вип, Македонија

Постоечкиот високо развиен систем на управување со човечките ресурси нуди еднакви 
можности за личен разој и кариера, како и грижа за специфичните потреби на 
вработените. Со надградување и усовршување на постоечкиот систем, Вип сака да создаде 
уште повеќе бенефиции за вработените и на тој начин да им овоможи уште подобри 
можности за баланс помеѓу професионалниот и приватниот живот. Воедно, целта 
е Вип да продолжи со понатамошен развој на позицијата на еден од најпосакуваните 
работодавачи во Македонија. 

Анита Цветиќ Орешчанин, член на Управата, „Пословна интелигенција“, Хрватска

Во нашата компанија од самиот почеток водиме сметка за родовата рамноправност. 
Навистина сакаме на нашите колеги и колешки да им обезбедиме работни услови во кои 
се почитуваат принципите на рамнотежата помеѓу професионалниот и приватниот 
живот. При тоа, сите имаат еднаква можност за напредување, независно од полот и 
родителскиот статус. 
MAMFORCE© стандардот ни дава дополнителен поттик во примената на најдобрите 
светски искуства во однос на балансот помеѓу професионалниот и приватниот живот, 
со што придонесуваме за изградба на среќно и мотивирачко опкружување на работното 
место. Насоките и советите добиени во текот на проценката директно влијаат врз 
формирањето на нашата стратегија за управување со човечките ресурси. 

Семејно и родово освестени MAMFORCE© компании,  
носители на промените.

HAKOM

MAMFORCE© cреќни вработени – успешен бизнис22



Семејно и родово освестени MAMFORCE© компании,  
носители на промените.

Д-р Дражен Лучиќ, претседател на Советот на Хрватската регулаторна агенција  
за мрежни дејности

Нашата организација постојано тежнее кон надградување и подобрување во работата. 
При таквите напори, ние ја препознавме MAMFORCE© методата како соодветна основа 
за понатамошниот напредок на ХАКОМ. 
Соработката со тимот на MAMFORCE©  ни дава поттик за создавање на квалитетна 
подлога за развој во областа на родовата рамноправност и подигнување на стандардите 
за управување со човечките ресурси.

Наташа Новаковиќ, директорка за работни односи и човечки ресурси,  
Хрватско здружение на работодавачи

Соработката со тимот на MAMFORCE© ни беше од огромна корист бидејќи нашата 
работна околина ја согледавме од една сосема поинаква, пообјективна перспектива. При 
тоа, ги утврдивме нашите предности и квалитети, но и увидовме дека постојат области 
во кои е потребно да се вложат дополнителни напори за да се постигне стандардот 
којшто ќе служи како пример за други компании. Оваа тешка задача ни беше олеснета како 
резултат на прилагодливоста и стручноста на тимот на MAMFORCE©. Со задоволство 
и понатаму ќе соработуваме со нив при градењето на односи коишто се темелат на 
родовата рамноправност и одговорното однесување кон семејствата на вработените.  

Проф. д-р Јасмина Хавранек, директорка на Агенцијата за наука  
и високо образование, Хрватска

MAMFORCE© стандардот го доживуваме како потврда на нашата добра работна клима, 
но и големата помош при подигнувањето на свеста за важноста на системскиот пристап 
кон грижата за вработените. Стручниот тим на MAMFORCE© нè поттикна активно да 
се залагаме за промени во општеството, коишто се однесуваат на семејната одговорност 
и родовата рамноправност. Исто така, ни беше овозможен увид во широкиот спектар на 
можности кои можеме да ги создадеме со цел да го подигнеме нивото на одговорност кон 
вработените и при тоа да оствариме значајни деловни успеси. 
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MAMFORCE во Македонија 
Конект 
Ул. „Владимир Полежиновски“ 19-1/6
1000 Скопје
+389 2 3224 198
konekt@konekt.org.mk

Здружението Конект го спроведува 
MAMFORCE стандардот во 
Македонија. Имплементацијата 
е поддржана од Програмата 
за зголемување на пазарната 
вработливост (ИМЕ) на Швајцарската 
агенција за развој и соработка, 
имплементирана од Swisscontact. 

Конект е институционален грантист 
на Цивика мобилитас.

www.mamforce.mk

www.mamforce.com
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