Граѓанското општество посилно
со бизнисот и граѓаните
Проектот е
финансиран од
Европската Унија

Проектот е имплементиран од:

КЛУБОТ
НА ДЛАНКА
Клубот на одговорни бизниси е платформа на лидерски
компании, коишто водат одржлив бизнис, обезбедувајќи развој
на вработените, заедницата и на општеството. Членството им
помага на компаниите да ја исполнат својата општествена
одговорност, нудејќи можности за здружено вклучување во
акции со конкретни ефекти. Клубот е уникатна мрежа, каде
бизнисите ги унапредуваат знаењата, градат капацитети
и создаваат партнерства со граѓанските организации и со
институциите.

5

ПРИЧИНИ
ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕНКА

Приклучете се на групата водечки компании со различни дејности, коишто имаат исти
заложби. Зачленете се во клубот за:

1
2
3

Да ве препознаваат како компанија која се грижи и инвестира во заедницата;
Да се вклучите во различни активности, без самите да ги организирате;
Да се поврзете со други компании и организации, со коишто делите исти вредности;

4

Да имате ексклузивен пристап до стручни консултации, обуки и конференции за
градење на капацитетот на компанијата и на вработените;

5

Да имате пристап до најдобрите европски приоди во општествената одговорност.

СО ЧЛЕНСТВО ВО КЛУБОТ ДОБИВАТЕ
Подобрена репутација, базирана врз вистински вредности – заедницата и другите
бизниси ќе ве препознаат како прогресивна компанија, која се залага за одговорно
делување и работење.
Бизнис придобивки на долг рок -истражувањата покажуваат дека купувачите и
клиентите преферираат и се лојални на компании кои вложуваат во заедницата.
Развој на човековите ресурси -ќе ги задржите постојните вработени и ќе привлечете
нови таленти. Зголемувајќи го задоволството на вработените ќе ја зголемите нивната
продуктивност и ќе се стекнете со репутација на добар работодавач.
Штедење ресурси -здружувањето со други компании за заедничко спроведување
директни активности ќе ви заштеди време, финансиски и човечки ресурси.
Дополнително, како дел од клубот добивате пристап до обуки и значајни материјали,
што инаку би биле дополнителен трошок.
Вмрежување и следење на светските трендови -да се биде во чекор со постојаните
промени денес е огромен предизвик. Преку различните настани за членките ќе бидете
поблиску до најновите трендови.
Можност за лидерство -членувањето во клубот ве става во групата лидери во бизнис
заедницата, кои можат да бидат пример и водилка за другите компании.

ПАМЕТНАТА ИНВЕСТИЦИЈА ВО
ЗАЕДНИЦАТА ЌЕ ДОНЕСЕ ПРИДОБИВКИ!
Кој може да биде членка?
Членка на клубот на одговорни бизниси може да
биде секоја компанија,
без разлика на нејзината
големина и област на делување, којашто се стреми да биде одговорна кон
своите вработени, заедницата и кон општеството.
Активностите на клубот не
се замена за индивидуалните иницијативи што ги
имаат компаниите- член-

ки, туку можност за надополнување и подобрување на воспоставените
практики.

тествена одговорност и
поставување предизвици
за подобрување и напредување.

Нивоа на членство

Во зависност од износот
што ќе го донира во развој
и реализација на програмите, компанијата може
да стане членка на едно од
следниве нивоа:

Клубот работи со своите членки да ја поддржи
нивната посветеност на
општествена одговорност.
Тоа вклучува можности
за учество во програмите, но и индивидуализиран пристап за анализа
на активностите за опш-
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Старт
Основно
Високо
Лидерско

НИВО НА ЧЛЕНСТВО
Стручни консултации од Конект
Можност за членство во Одборот на клубот

Лидерско

Високо

Основно

Старт

8 часа

5 часа

3 часа

х

х

х

√

х

по 3 вработени
по настан

по 2 вработени
по настан

Можност вработените да учествуваат во активности за
корпоративно волонтирање

целосна

целосна

ограничен бр.
вработени

ограничен бр.
вработени

Места за учество на конференција на клубот

3 места

2 места

2 места

1 место

Приоритет во можноста за говорник на годишната
конференција

√

х

х

х

Специјална ООП работилница за менаџментот или за
соодветниот сектор на тема по сопствен избор

√

х

х

х

целосна

ограничен бр.
вработени

ограничен бр.
вработени

ограничен бр.
вработени

Поврзување со соодветна партнерска граѓанска организација

√

√

√

√

Проследување на покани за настани на членката во областа
на ООП преку клубот

√

√

х

х

Видливост на брендот и на логото на интернет платформата
на клубот и во други промотивни материјали

√

ограничена

х

х

Дополнителни можности за поддршка на програмите и
активностите со соодветна видливост

приоритет

можност

можност

х

Попусти и поволности на консултантски услуги на Конект

√

√

х

х

Пакет ресурсни материјали и стручни публикации од Конект

√

√

√

√

Можност вработени да учествуваат на 4 обуки и работилници

Можност за учество во програмите на клубот

по 2 вработени по 1 вработен/а
по настан
по настан

КАКО ДА СЕ ЗАЧЛЕНИТЕ?

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ

Контактирајте нè за состанок и
разговор околу вашето членство.
За да станете членка:
1. Донесете одлука за зачленување;
2. Донирајте за прoграмите во износ
соодветен на нивото на членство.
Подетални информации за нивото на
членство и соодветниот износ побарајте во Конект!

АКТИВНОСТИ НА КЛУБОТ
Активностите на клубот се базирани
на истражувања и анализа на
потребите. Обемот на активности и
постигнувањата ќе се зголемуваат со
развојот на клубот.
1. Програми и предизвици за
корпоративно волонтирање,
менторирање, младинско
вработување и др.;
2. Сервис за поврзување со граѓански
организации -Конектирај се!

Клубот на одговорни бизниси е основан и
раководен од Конект- организација која
ги поттикнува и ги промовира општествената одговорност и филантропијата.
Како единствена организација кај нас, со
специфична експертиза во областа, Конект верува дека кога е интегрирана во
бизнис стратегијата, општествената одговорност му овозможува на претпријатието зголемена продуктивност, иновативност и долгорочен одржлив развој. Во
таа насока нуди поддршка и консултации
за претпријатијата во развивањето на
политики и стратегии во областа на општествената одговорност на претпријатијата (ООП), консултации за ползување
на Законот за донации и спонзорства,
обмислување проекти и активности за
ООП и сл.
Одбор, составен од претставници на највисокиот менаџмент на најпрогресивните компании кај нас, коишто се стремат
да бидат лидери во одговорниот бизнис,
којшто ги носи најважните одлуки.

3. Обуки, работилници и настани
за градење на капацитетите на
членките;
4. Конференции и можности за
вмрежување;
5. Консултации во областа на
општествената одговорност и на
филантропијата.
За најнови информации за програмите,
активностите и можноста за
вклучување, контактирајте со Конект!
ул. „Владимир Полежиновски“ 19-1/6, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3224 198; e-mail: konekt@konekt.org.mk
www.konekt.org.mk
Овој леток е подготвен со поддршка од Европската Унија. Содржината на летокот е единствена одговорност на Здружението
Конект и авторите на содржините и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европската Унија.

