
Граѓанското општество посилно
со бизнисот и граѓаните

Проектот е
финансиран од
Европската Унија

Проектот е имплементиран од:

Поврзани генерации е програма на Клубот 
на одговорни бизниси, којашто ги ползува 
вештините на вработените во компаниите 
за да им помогне на лицата од трето доба да 
се стекнат со знаења за користење интернет 
алатки, компјутери, мобилни уреди или нови 
технологии. 

ПОВРЗАНИ ГЕНЕРАЦИИ
ПРОГРАМА ЗА КОРПОРАТИВНО ВОЛОНТИРАЊЕ

ГИ ПОВРЗУВАМЕ 
ЛИЦАТА ОД ТРЕТО 

ДОБА СО МОДЕРНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



Лицата од трето доба не се обучени да користат нови 
технологии. Во времето кога тие биле работно активни 
овие технологии не постоеле, а во меѓувреме немале 
потреба или можност да се стекнат со вештини за нивно 
користење. Денес голем дел од социјализацијата се 
одвива на интернет, што дополнително ги исклучува 
овие лица. Во денешно време голем дел од услугите 
што ги нудат компаниите се поврзани со информатички 
технологии, па оваа група не може да ги ползува. 
Компаниите се исправени пред предизвикот една цела 
група потрошувачи да не може да ги користи во целост 
услугите заради едукативниот јаз кој постои. 

Клубот на одговорни бизниси преку програмата за 
волонтерство придонесува лицата од трето доба да 
станат активни корисници на нови технологии и подобро 
да се поврзат со компаниите преку практична едукација.

ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЕ

Познавањето на социјалните медиуми и 
на дигиталната технологија за лицата од 
трето доба се можност за комуникација и 
останување во контакт со нивните деца, внуци, 
пријатели. Програмата им нуди можност, 
преку еднодневни обуки, да ја надминат 
психолошката бариера и да се стекнат со 
практично знаење и доверба за користење на 
технологии, базирани на интернет.

???



Вашата компанија- супер херој
Вклучувањето во оваа програма на вашата компанија ѝ дава можност да придонесе за 
рушење на бариерите во комуникацијата и да помогне за стекнување самодоверба и 
промена на секојдневието на овие лица. Дополнително, ќе изврши директно влијание 
на цела група граѓани, трансформирајќи ги од пасивни во активни корисници и 
потрошувачи.

Придобивки за компанијата и за вработените
Вклучувањето во активноста ќе ѝ помогне на компанијата и на нејзините вработени да 
развијат вештини за работа со различни групи и да научат како да се адаптираат кон 
различните целни групи. Дополнително, придобивките вклучуваат:

>> Споделување знаење и искуство во користењето дигитални технологии;

>> Стекнување искуство за работа меѓу возрасни лица и можност за негово 
пренесување внатре, во компанијата, за работа со повозрасни колеги;

>> Волонтирање како дел од тим во забавна и динамична средина;

>> Промоција на компанијата како општествено одговорна компанија;

>> Стекнување нови клиенти, поддржувачи и промотори.

Кој може да биде волонтер?
Секој вработен во компанијата - членка, кој има основно познавање за работа со 
компјутер, интернет базирани алатки и мобилни телефони и има трпение и желба да 
волонтира неколку работни часа со споделување на знаењето. На пример, одличен 
профил би биле вработени во директна продажба заради нивните изградени вештини 
за комуникација со различни групи или, пак, вработени од сектор кој нема секојдневна 
комуникација со клиенти, па преку волонтирањето би ги надградиле комуникациските 
вештини.   

Што вклучува волонтерскиот ангажман?
Волонтерскиот ангажман вклучува неколкучасовни работилници за 
пренесување на практично знаење и вештини. Клубот на одговорни 
бизниси и Конект располагаат со проверена методологија за работа и 
ќе ги обезбедат потребните материјали.
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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.

Имате прашања?
Слободно обратете се во Конект

Ние ги имаме сите одговори!

За кого е наменета програмата?
Корисниците се лица од трето доба, кои имаат желба да стекнат вештини за 
употреба на дигитални технологии.

Програмата се спроведува во соработка со здруженија и организации што 
работат со лица од трето доба, врз база на искажан интерес и потреба на 
корисниците.  


