Градење меѓу - секторски партнерства за
одржлив развој
Проектот е финансиран од Европската Унија

Апликација за поединци вработени во компании

Категорија во која се аплицира:
Прва категорија - Поединци вработени во компании
Втора категорија - Млади бизнис лидери од компании

1. Информации за апликантот/та
Име и презиме
Работна позиција во компанијата
Назив на компанија
Контакт информации
Е-пошта
Телефонски број
2. Информации за подобност
Датум на раѓање:
Вработен во компанијата:
Помалку од 1 година
1 година
1-5 години
6 – 10 години
над 10 години
Дали компанијата во која сте вработени е членка на Мрежата на Глобалниот договор (UN
Global Compact Network) ?
Да
Не
Не знам
3. Придонес кон Целите за одржлив развој
Означете во која/кои од Целите за одржлив развој аплицирате за награда:
Цели за одржлив развој
Цел 1: Свет без сиромаштија
Цел 2: Свет без глад
Цел 3: Добро здравје и благосостојба
Цел 4: Квалитетно образование
Цел 5: Родова рамноправност
Цел 6: Чиста вода и санитација
Проектот го спроведуваат:

ул. „Владимир Полежиновски“ бр.19-1/6, 1000 Скопје
тел: +389 (0)2 3224 198/ konekt@konekt.org.mk/ www.konekt.org.mk

Градење меѓу - секторски партнерства за
одржлив развој
Проектот е финансиран од Европската Унија

Цел 7: Чиста енергија
Цел 8: Достоинствена работа и економски развој
Цел 9: Индустрија, иновација и инфраструктура
Цел 10: Намалување на нееднаквоста
Цел 11: Одржливи градови и заедници
Цел 12: Одговорна потрошувачка и производство
Цел 13: Климатски промени
Цел 14: Живот под вода
Цел 15: Живот на копно
Цел 16: Мир, правда и силни институции
Цел 17: Партнерствo за остварување на целите
4. Опишете ја активноста/практиката која сте ја реализирале/иницирале во компанијата, а
придонесува за развој на избраните Цели за одржлив развој.
5. Како дојдовте до идејата за реализирање на активноста/ите и која ви беше мотивацијата?
6. Зошто сметате дека активноста е важна за компанијата и развој на избраните Цели за
одржлив развој?
7. Со кои чинители, воспоставивте соработка и/или партнерство за реализација на
активноста/практиката?
o Граѓански организации
o Институции
o Граѓански иницијативи
o Поединци
o Синдикати
o Други компании
8. На кој начин, соработката со другите чинители ви помогна во реализацијата на
активностите/практиките? (наведете конкретни улоги, активности и форми на сорабтка)

9. Дали при реализација на активноста/практиката соработувавте со останатите колеги од
компанијата и на кој начин тие беа вклучени? (опишете кусо)

10. Постигнати мерливи резултати (квалитативни и квантитативни) преку реализирање на
активностите/практиките во однос на Целите за одржлив развој и ? (Наведете конкретни,
видливи промени во компанијата и/или заедницата и целите за одржлив развој)
11. Опишете го влијанието и постигнатите промени од активноста/практиката?
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12. На кој начин ги инспирирате/поттикнувате останатите во компанијата и заедницата?
(Наведете конкретни активности, програми, делувања, однесувања, вештини со кои
влијаете во средината која делувате.)

13. Дали сте одликуван/а, награден/а или имате добиено признание/пофалба за своето
работење?
o Да, наведете
o Не
Документи во прилог кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците во формуларот.
o Комуникациски документи од спроведената активност/практика (публикации,
фотографии, прес клипинг)
o Кусо резиме од спроведената активност/практика или слично.
o Други реллевантни документи кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците во
апликацијата.

Потврдувам дека исказите се вистинити и сум на располагање за дополнителни информации
(го кликаат пред да поднесат)
Клик за Поднеси
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