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Име на проектот: Поттикнување на принципите за бизнис и 

човекови права 

Донатор: Европска Унија  

         (IPA: EuropeAid/155319/DD/ACT/MK) 

Вредност на проектот: 196,688.65 ЕУР  

Период на имплементација: 01.03.2018 –  31.12.2019 

година 

Целни групи и корисници: 

 Компании (50); 

 Институции и социјални партнери;  

 Граѓански организации кои работат на прашања 

поврзани со човекови права; 

 Граѓани. 

Имплементација: Здружение Конект 

Партнери на проектот: Бизнис Конфедерација на 

Македонија 

Контакт: 

Владимир Полежиновски 19-1/6, 1000 Скопје    

Тел: +389 (0)2 3224 198  

E-mail: konekt@konekt.org.mk 

 

 

         

 

Потребнo е да се направи анализа на почетната состојба и да се идентификуваат 

можностите и предизвиците во интеграцијата на човековите права во приватниот сектор, 

со цел да се дефинира локалната состојба на имплементацијата на Водечките принципи 

на ОН за бизнис и човекови права во земјата. 

“Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права” е проект која има за цел да 

работи со сите засегнати страни – компании, релевантни институции и носители на 

одлуки, социјални партнери, граѓански организации и граѓани со цел да ги мотивира да 

преземат проактивен пристап во имплементацијата на Водечките принципи на ОН. 

Проектот ќе работи со чинителите за да им овозможи да ја препознаат својата улога, ќе им 

обезбеди можности за ангажирање, ќе ги зголеми нивните капацитети и ќе ги поддржи во 

нивните активности.     

 

6. Креирани алатки за приватниот сектор за оценување и управување со ризиците и 

нивното влијание врз човековите права и спроведување длабинска анализа. 

 

Нашите очекувања 

1. Креирани податоци за почетната состојба и идентификувани можности и предизвици за 

интеграција на човековите права во приватниот сектор; 

2. Воспоставена политика за дијалог помеѓу повеќе чинители со цел да се зајакне 

имплементацијата на Водечките принципи на ОН. 

3. Изработени препораки за политики за интеграција на Водечките принципи на ОН во 

националните политики врз основа на најдобрите практики на ЕУ; 

4. Подигната свесност помеѓу засегнатите страни во однос на Водечките принципи на ОН 

како начин за остварување на економски и социјални права; 

5. Зајакнат капацитет за до 80 претставници од приватни бизниси и други чинители за 

унапредување на бизнисот и човековите права во пракса; 

6. Креирани алатки за приватниот сектор за оценување и управување со ризиците и 

нивното влијание врз човековите права и спроведување длабинска анализа. 
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Креирање податоци 

за почетната состојба 

и идентификување 

можности и 

предизвици за 

интеграција на 

човековите права во 

приватниот сектор: 

 - Развој и промоција на 

извештајот од 

истражувањето за 

состојбата на Бизнисот и 

човековите права во 

земјата. 

 

 

 

 

Активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашите цели  

Зајакнување на економските и социјалните права во приватниот сектор преку унапредување на Бизнисот и човековите права  

Конкретни цели 
1. Активно учество на релевантните чинители во политичкиот дијалог и подигање на свесноста во однос на Водечките принципи на ОН за бизнис и човекови 

права (ВПОН); 2. Подобрено разбирање, капацитети и знаење во врска со насоките за бизнис и човекови права кај бизнис заедницата. 

 

Воспоставување 

политика за дијалог 

помеѓу повеќе 

чинители со цел да 

се зајакне 

имплементацијата 

на Водечките 

принципи на ОН:  

- Воспоставување на 

Работна група за 

Водечките принципи на 

ОН составена од 

претставници на повеќе 

чинители;    

- Дизајн и 

имплементација на 

партиципативен процес 

(на национално и 

локално ниво) за 

подготовка на предлог-

политика за интеграција 

на Водечките принципи 

на ОН во јавните 

политики. 

 

Изработување 

препораки за 

политики за 

интеграција на 

Водечките принципи 

на ОН во 

националните 

политики врз основа 

на најдобрите 

практики на ЕУ: 

- Подготовка на 

препораки за политики 

за интегрирација на 

Водечките принципи на 

ОН во националните 

политики врз основа на 

најдобрите практики на 

ЕУ (преку подготовка на 

НАП или интегрирање 

во стратегијата за КОО). 

 

Подигната свесност 

помеѓу засегнатите 

страни во однос на 

Водечките принципи 

на ОН како начин за 

остварување на 

економски и 

социјални права: 

- Превод и објавување 

на Водечките принципи 

на ОН на македонски и 

на албански јазик за да 

се зголеми нивното 

разбирање од страна на 

чинителите; 

- Национална 

конференција за Бизнис 

и човекови права. 

 

Зајакнат капацитет за 

до 80 претставници 

од приватни бизниси 

и други чинители за 

унапредување на 

бизнисот и 

човековите права во 

пракса: 

- Работилница за 

претставниците од 

релевантните 

институции  и 

социјалните партнери; 

- Работилници за 

претставниците од 

бизнисите. 

 

Креирање и 

имплементирање 

алатки за поддршка 

на компаниите во 

интегрирањето на 

Водечките принципи 

на ОН:  

- Креирање и 

имплементирање на 

алатки за поддршка на 

компаниите во 

интегрирањето на 

Водечките принципи на 

ОН како на пр. 

прирачници, алатки за 

само-оценување и 

директни консултации; 

- Воведување на 

програма за оддавање 

признанија за 

промовирање на добри 

практики. 
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