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Конект посветено работи на поттикнување на 
филантропијата и општествена одговорност и е 
клучната алка за поврзување на донаторите со 
граѓанскиот сектор за создавање на позитивно 
влијание во општеството. 

Проектот „Промени за одржливост“ е финансиран 
од Европската Унија, а спроведуван од Конект во 
партнерство со Фондација Аполонија и Центарот 
за даночна политика.  Проектот придонесе 
граѓанските организации (ГО) да се справуваат со 
предизвикот на финансиска одржливост преку:  
 - обединување на 100 ГО во Мрежа за 
финансиска одржливост што застапува за подобри 
политики и закони што ќе овозможат постабилни и 
посилни граѓански организации.

 - низа обуки, менторска поддршка и алатки 
наменети за помалите локални организации. 

 - 16 грантови за ГО поддршка на 
иницијативите за прибирање на средства и 
меѓу-секторски партнерства во коишто граѓански 
организации, локалните институции и бизнисите 
работат заедно за да создадат позитивни промени 
во заедницата.



Ова е твојот донаторски календар!

Јас                                         (име и презиме)
од                       (град), со                        (e-mail)

на ден                     (датум и година)

се приклучувам на групата индивидуални филантропи 
кои веруваат дека обмислените и здружени донации, па 

макар и мали, можат да создадат вистински  
добри промени. 

Со мојот потпис                         ја потврдувам 
сопствената заложба во иднина да вложувам ресурси 
(средства, време и/или вештини) во организации со 

коишто делам исти цели и вредности.



Размисли 
Направи го тестот низ  страниците на овој календар и откриј 
каков тип на донатор си. Од резултатот добиј совети како 
паметно, обмислено и стратешки да ги реализираш твоите 
филантропски побуди. Придонеси за суштинско решавање на 
проблемите и создавање подобро општество прифатливо за 
сите.

Испланирај 
Испланирај колку средства и/ли време може да донираш 
во текот на одреден период. Не се обесхрабрувај. Многу 
проблеми што барале големи средства и координација се 
решени токму со помали донации и здружени сили од повеќе 
донатори. Потоа, определи ја областа што те интересира и 
во која сакаш лично да помогнеш. 
Во овој календар ти предлагаме мноштво идеи од граѓански 
организации кои се природен и клучен партнер во 
донирањето. Тие ги познаваат потребите, делуваат стратешки 
и нудат трајни решенија за граѓаните. За тебе одбравме 
организации кои посветено, етички, транспарентно и 
одговорно ги користат донациите.
Организациите што ја имаат ознаката за доверба  
исполнуваат стандарди за добро работење на граѓански 
организации што е потврдено низ процес на проверка. Тие 
се доверливи соработници на граѓаните и бизнисите што 
донираат.
 
Донирај 
Откако го направи својот избор и план јави се во Конект 
за да те поврземе и посоветуваме. Може да се приклучиш и 
на донаторскиот кружок што е заедница на индивидуални 
филантропи што обмислено донираат во граѓански 
организации на специјални настани. Конект ги организира 
донаторските кружоци, редовно ги следи и ефектите од 
донациите. Пиши на konekt@konekt.org.mk.



МЕСЕЦ

Донаторски кружок

На www.konekt.org.mk
направи го тестот и дознај 
каков тип на донатор си.
Јави се во „Конект“ за да се 
придружиш на донаторскиот
кружок и да станеш дел од 
заедницата филантропи кои 
донираат паметно за 
промени и  
подржуваат  
граѓански
организации.



1. Што најдобро ја опишува твојата 
идеја за добро поминато време?

1. Присуство на добро 
организирана забава

2. Седење и читање добра книга

3. Помагање на некој да се справи 
со обврските

4. Шетање и авантура во природа
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За безгрижна иднина

На учениците со посебни 
образовни потреби и 
потешкотии во учењето и 
говорот можат да им се 
подобрат способностите. 
Помогни и ти за рано 
детектирање и некому 
подари неопходен 
континуиран 
дефектолошки и 
логопедски третман. 
Донирај во „Зрак“ 
Велес, и помогни 
во создавањето 
детство со помалку 
грижи.
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МЕСЕЦ

Донирај за безбеден дом

„Ековита“ го мери штетното зрачење  
од електричните уреди, мобилните 

телефони, рутерите и предавателите. 
Донирај 1.800 ден. и тие ќе го 

измерат штетното зрачење и ќе ти 
посочат мерки 

за заштита.



2. Како го поминуваш  
слободното време?

1. Посета на кино/изложба/ 
балет/опера

2. Прошетка со домашно милениче

3. Читаш онлајн за последните 
достигнувања на технологијата

4. Чистиш/поправаш по дома
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Подари убавина

Со купување на производ 
од Здружение на граѓани 

„Културна ризница“ 
поттикнуваш развој 
на занаетчиството, 
даваш поддршка за 

самовработување на 
ранливи групи 

граѓани, занаетчии, 
уметници, но 
помагаш и за 

заштита на 
културното 

наследство. На  
www.kulturnariznica.mk 

одбери и нарачај 
некоја од рачно 

изработените 
ракотворби кои 

пленат со својата 
убавина, традиција 

и вековно наследство. 
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МЕСЕЦ

Биди кулинар

Научи „слоу 
фуд“ кулинарски 

тајни од 
професионални 
готвачи на час 
за готвење од 

„АРНО“ и  
coolinari.mk што 
чини 1.200 ден. 
Така помогни им 
на оние ученици 

со помалку 
можности 

од средното 
угостителско 
училиште да 

се усовршат и 
најдат работа. 



3. Ако пријател/ка ти побара да 
позајмиш пари, ти....

1. Ќе се распрашаш за детали за 
што ќе ги потроши парите

2. Ќе му/и позајмиш 500 денари

3. Веруваш во пријателите и знаеш 
дека има некоја силна причина 
за што му/и требаат

4. Ќе речеш дека во моментот 
немаш пари 
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Зелено и урбано

Еколошкото друштво 
„Планетум“ ја разубавува 
Струмица со уредување 
на јавни површини во 
кои уживаат сите нејзини 
граѓани. Приклучи 
се на акцијата што 
од градскиот бетон 
ќе направи градини. 
Донирај 500 денари за 
секој да може да 
дише со  
полни гради.  
Биди урбан,  
биди зелен! 
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Преку филм до активни млади

Купи билет од 100 ден. за 
донаторскиот настан за „Кино 
Кабаре – Битола“, организиран од 
„Форум 16“. Уживај во филмот и 
овозможи едукација на младите за 
човековите права 
и изработка на 
краток филм.

МЕСЕЦ



4. Поминуваш по улица и гледаш 
расипана кола. Ти...

1. Почнуваш да размислуваш дека 
треба да закажеш сервис за 
твојата кола

2. Застануваш и прашуваш дали 
може некако да помогнеш

3. Се нудиш да повикаш служба за 
влечење на твој трошок

4. Ги „засукуваш“ ракавите и 
почнуваш да ја поправаш колата
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Подари книга

За поддршка на 
писменоста издвој 500 
денари или донирај 
добро сочувани детски 
книги во Фондацијата 
„Чекор по чекор“. Така 
ќе помогнеш да се 
обновуваат училишните 
библиотеки во руралните 
средини.  
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МЕСЕЦ

Радост за сите генерации

Донирај 700 ден. во 
„Доблест“ и ќе ти подарат 

сет за изработка на 
ракотворба од чорапи. 

Со најблиските направете 
играчка мајмун, а со 

донацијата 
„овозможи им 
на лицата од 
трето доба“ 
да уживаат 

во креативни 
работилници.



5. Читаш на Facebook дека на некое 
семејство му е потребна помош во 
храна и облека. Ти...

1. Правиш група и ги повикуваш 
луѓето да помогнат

2. Го споделуваш постот и оставаш 
луѓето сами да решат дали ќе 
помогнат

3. Купуваш храна и облека и ја 
носиш кај семејството без никој 
да знае

4. Размислуваш да почнеш да 
волонтираш во организации 
или групи кои се залагаат 
за решавање на социјални 
проблеми
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Донирај за супермоќи

Лицата со дислексија, 
иако имаат потешкотии во 
читањето, како и Ајнштајн 

имаат супермоќи - 
креативност, бистар ум и 
изнаоѓање на креативни 

решенија. Помогни им 
да станат подобри, да 
користат интернет како 

сите ние, овозможи им 
пристап со фонт и плагин 

за дислексија. 
Донирај и 
поддржи ги 

„Ајнштајн“ за 
да обезбедат 
поддршка на 
повеќе лица!
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МЕСЕЦ

Еднакви услови за учење 

Иако не можам да ги 
движам рачињата, видов 
дека можам да пишувам. 

Донирај 1.500 ден. во 
„Отворете ги прозорците“ 

и овозможи ми 
само со движење 

на очите да 
го користам 

компјутерот, да 
пишувам и учам 

со него.



6. Кога би имал/а да донираш 
5.000 денари во организација, ти...

1. Ќе ги организираш семејството и 
пријателите да донираат за да 
ја дуплирате донацијата

2. Ќе ја дадеш донацијата на 
локална организација за која 
знаеш што работи

3. Ќе направиш мало истражување 
и ќе одбереш да ја дадеш 
донацијата на организација која 
работи на кауза во која веруваш

4. Ќе спонзорираш пријател/ка 
кој/а се обидува да ја подигне 
јавната свест за чист воздух со 
возење велосипед низ државата
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Нечие малку за 
некого многу

Донирајќи во 
„Љубезност“ со повик на 

070 143 424, помогни 
му на твојот сограѓанин 
да добие храна, облека, 

лекови, хигиенски средства 
и она што на секому е 

неопходно за 
пристоен живот. 
„Љубезност“ ќе 

овозможи твојата 
помош да стигне 
на вистинското 

место: кај 
луѓето без дом, 
кај социјално 

загрозените 
семејства и 

поединци
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#дајимхраброст

Само 1.000 
ден. донирани 
во ЕСЕ се 
доволни за 
адвокат да 
започне да 
застапува 
жена-жртва 
на семејно 
насилство. 
Поддржи ја 
потрагата 
за правда, 
охрабри 
промена на 
нечиј живот 
и дејствувај 
за свет без 
насилство.

МЕСЕЦ



7. Ако некој треба да те опише со 
еден збор, тоа ќе биде:

1. Организиран/а

2. Спонтан/а

3. Доверлив/а

4. Трпелив/а
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Зачувај ја Преспа!

Зачувај ја Преспа од 
штетното влијание 
од органскиот 
отпад генериран 
од домаќинствата, 
индустријата, 
претпријатијата и др. 
Донирај наместо да 
депонираш отпад. За 
почиста Преспа, поддржи 
ги „ЛАГ Преспа Ресен“, 
која органскиот отпад 
го претвора во органско 
ѓубриво. Вклучи се во 
акцијата за поубаво 
крајбрежје  
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Донирај знаење

Подготви работилница за 
извидниците. Спроведи ја во природа 
со „Прв Скопски извиднички одред“. 
Научи ги на вистински вредности, 
лидерски вештини и разни знаења 
што ги имаш. За возврат ќе добиеш 
извидничка марама.

Сојузот на извидници е носител на 
ознаката за доверба

МЕСЕЦ



8. Пријателите/ките најчесто ти се 
обраќаат како на некој што...

1. Може да им ја организира 
забавата

2. Ги слуша и сочувствува со 
нивните проблеми

3. Може да им даде совет на 
различни теми

4. Им помага при селење или 
средување на куќата
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За активни млади

Инвестирај во младите. 
Придонеси критички 
да размислуваат, 
да се обединуваат 
во различностите и 
заеднички да се вклучат 
во решавањето на 
проблемите кои 
ги засегаат. 
Да направиме 
лидери од нив 
кои ги кршат 
поделбите! За 
младите да 
имаат зошто 
да останат во 
нашата земја, 
„Мултикултура“ 
Тетово ти нуди 
можност да 
помогнеш или 
да го подариш 
своето знаење. 
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МЕСЕЦ

Претркај ја болеста

Учествувај на 
хуманитарната трка на 

„Вилсон Македонија“ и со 
донација помогни 
им на лицата со 
Вилсонова болест 

да ги надминат 
секојдневните 

предизвици. 
Раната дијагноза 

и контролата 
значат нормален и 

квалитетен живот.



9. Во училиште или на работа си 
познат/а како некој којшто:

1. Ги организира и реализира 
проектите од почеток до крај

2. Се вклучува во групна активност 
само тогаш кога е лично погоден 
од проблемот

3. Ги идентификува проблемите и 
дава решение за истите

4. Работи на постигнување на целта 
дури и надвор од работното 
време
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Силни граѓански 
иницијативи

Донирај на локалните 
граѓански организации за 
да ги реализират своите 
иницијативи. Помогни и 

денес на една граѓанска 
акција, за утре да може 

да направи добра 
промена во својата 

општина. 
Донирај 

на „Елипса“ 
Куманово за 
да ги обучат 

локалните 
организации 
или директно 

пренеси го 
твоето знаење.
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МЕСЕЦ

За посреќно детство

Дневниот центар за деца 
од улица во Шуто Оризари 

згрижува над 100 деца. 
Дневно се 

доволни само 
600 ден. 
за храна, 
грижа и 

едукација на 
три дечиња. 
Донирај, а  

можеш да ги 
израдуваш и 
со играчки, 

облека 
и други 

подароци.



10. Кога донираш, знаеш дека 
времето и парите се добро 
потрошени ако:

1. Гледаш сериозен напредок 
во решавање на комплексен 
проблем

2. Знаеш дека си помогнал/а на 
пријател/ка да ја реализира 
својата кауза

3. Гледаш реален резултат од 
твојата донација

4. Си во можност да мобилизираш 
и други луѓе кои ќе придонесат 
во решавање на проблемот за кој 
се залагаш
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Направи сам

Помогни да ги научиме 
нашите деца за основите 
за климатските промени, 

обновливите извори на 
енергија и енергетската 

ефикасност. Придружи 
се на еколошки свесните 

граѓани. Поддржи 
ја едукативната 

програма „Направи 
сам“ и на твоето или 
друго дете овозможи 

му да посетува 
интересен курс.   
600 денари се 
доволни за еден 
месец. Побарај 

не и ќе те 
поврземе со „Гoу 

Грин“.
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МЕСЕЦ

Дома е најтопло

ХОПС им помагаат на 
поранешните корисници 
на дроги кои излегуваат 
од затвор да го уредат 

запуштеното 
живеалиште. 

Донирај 
500 ден. 

што се 
доволни да 
се исчисти 
и затопли. 

Подадената 
рака за 

нов почеток 
значи многу.



11. Кога сакаш да помогнеш, најчесто 
го правиш тоа преку:

1. Вештини и совети

2. Донирање производи (алишта, 
храна, средства за домаќинство, 
мебел)

3. Финансии

4. Време (волонтираш)
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Бабини рецепти

Придонеси за развој 
на еден рурален микро 

регион. Донирај во 
„Виножито“ и помагни на 
жени од трето доба кои 
не оствариле право на 

пензија да се вклучат во 
земјоделското 
производство 

и да си ја 
обезбедат 

егзистенцијата. 
Супер бабичките 

помагаат за 
правење на 

највкусниот ајвар 
од с. Подареш
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Подари време

Твојот труд може многу да помогне 
за развој на заедницата. Искористи 
ги можностите што ти ги нуди 
„МКЦ Битола“ или организациите 
што примаат волонтери и стани 
активен граѓанин. 5-ти декември е 
меѓународен ден на волонтерството. 

МЕСЕЦ



12. Колку често донираш време/ 
ресурси/или вештини?

1. Многу ретко

2. Кога ќе видам дека на некој  
му треба

3. Постојано

4. Понекогаш
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Сите вклучени

Донирај на 
хуманитарното здружение 
за помош и подршка на 
лица со посебни потреби 
„Бравура кооператива“. 
Со твојата донација 
лицата со попреченост 
од Делчево можат да 
имаат активности и 
работно оспособување 
во дневниот центар. 
Подржи го нивното 
вклучување и прифаќање 
од заедницата. 
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ОДГОВОРИ:

5 или повеќе (1)- Организатор/ка
Организаторите обично се тие кои прават нештата 
да се случуваат. Одговорни се и подготвени 
секогаш да ги следат правилата. Прават список на 
активности за да знаат кога работата е завршена.  
Се стремат да бидат перфекционисти, одговорни, 
стабилни и чувствителни. Сакаат да можат да ги 
предвидат случувањата.

Опис на донатор: Ти секогаш „го знаеш 
вистинскиот човек“. Кога станува збор за помагање 
на заедницата во секој момент може да jа 
вклучиш твојата мрежа на познаници и пријатели. 
Без разлика дали ќе регрутираш волонтери за 
чистење на паркот или ќе организираш прошетка 
за подигање на свеста за борба против рак, 
целта сигурно ќе биде исполнета. Не само што 
донираш великодушно, туку и ги инспирираш твоите 
пријатели и семејството да се вклучат.

Предлози за донирање: Најдобар начин да 
помогнеш е да се поврзеш со организации кои 
спроведуваат активности за прибирање средства 
или за подигање на јавната свест. 



5 или повеќе (2)- Хуманитарец/ка
Хуманитарците се луѓе кои сакаат да 
бидат корисни и покажуваат тенденција кон 
дружељубивост и топлина кон другите. Генерално, 
нивните врски се базираат на емоции, сочувство и 
интуиција. Сакаат да ја видат позитивната страна 
на ситуацијата и повеќе се загрижени за тоа 
што ќе се случи, отколку за тоа што се случува во 
моментот. 

Опис на донатор: Ти си „ад- хок“ донатор. 
Донираш импулсивно, без посебно размислување. 
Причините заради кои решаваш да донираш се 
или од лична природа - на прашања кои лично те 
засегаат- тебе или член на твоето семејство или се 
поврзани со пријатели и колеги. 

Предлози за донирање: Најдобар начин да 
помогнеш е да се поврзеш со организации кои 
прибираат средства за решавање на прашања кои 
се од твој личен интерес. Дополнително, одлично 
ќе се снајдеш како ментор/ка или како  
волонтер/ка во организација што обезбедува 
социјални услуги.

5 или повеќе (3)- Филантроп/ка
Вистинските филантропи се луѓе кои ја гледаат 
„големата слика“. Имаат фокус на долг рок 



и моќ да пружат отпор- нешта што се од 
суштинско значење затоа што работата никогаш 
не е завршена и треба да се одржи моментот.  
Филантропите се базираат на нивните идеи и 
размислувања. 
Опис на донатор: Ти донираш за да направиш 
промена. Сакаш да ја адресираш суштината 
на проблемот и да работиш на изнаоѓање 
долгорочни решенија за комплексни прашања. 
Сакаш донацијата да има што поголем импакт 
за вложените средства. Те интересира што е 
постигнато и одржуваш контакти со организациите 
кои ги поддржуваш.  
Предлози за донирање: Најдобар начин да 
помогнеш е да се поврзеш со организации 
кои работат во областа на образование или 
решавање на клучни социјални прашања. Одлично 
ќе се снајдеш и како член на одбор на некоја 
организација.

5 или повеќе (4)- Волонтер/ка
Волонтерите се луѓе ориентирани кон акција 
и сакаат да се вклучат во реализирање на 
активности, за да помогнат тие да се завршат. 
Полни се со енергија и сакаат да се вложат себе, 
своето време и вештини, се за да им помогнат на 
луѓето, без разлика дали им се блиски или воопшто 
не ги ни познаваат. Подготвени се да помогнат 



во итни ситуации, ако тоа доведува до побрзо 
подобрување на ситуацијата. 
Опис на донатор: Ти си тип кој донира 
краткотрајно, но со директни видливи резултати. 
Без разлика дали помагаш во заштита на 
животната средина, при санирање последици 
од елементарна непогода, или им помагаш на 
ранливи категории да се стекнат со одредени 
вештини, твоето мото е „Подобро да го научиш 
човек сам да лови риба, отколку да му ја дадеш 
рибата“.

Предлози за донирање: Најдобар начин да 
помогнеш е да се приклучиш на тимови кои 
волонтираат за расчистување јавни површини, 
реновирање објекти, собираат храна и намирници 
за социјално ранливи категории и слично. Ако си 
личност која преферира индивидуална работа, 
може да ги понудиш своите знаења и вештини за 
подучување и менторство на различни категории 
корисници.

Се останато-Добротвор/ка 

Добротворите донираат затоа што „тоа е 
вистинското нешто“. Се вклучуваат во различни 
типови активности и немаат однапред зацртани 
цели. Донирањето не го сметаат за редовна 



заложба, туку преферираат да одговорат 
на барањата во зависност од моменталното 
расположение и можноста. Кога донираат, тоа го 
прават со љубов. 

Опис на донатор: Ти донираш кога за тоа 
ќе почувствуваш потреба. Под влијание на 
ситуацијата, понекогаш делуваш импулсивно, затоа 
што дадената донација кај тебе предизвикува 
задоволство. Од тебе може да се очекува секаков 
вид донација, од финансиски и материјални 
средства, до донирање време и вештини.
 
Предлози за донирање: Одбери кауза или област 
која ти е блиска и соодветствува со твоите 
вредности и размислувај за стратешко донирање. 
Обмислените и здружени донации, па макар 
и мали, можат да создадат вистински добри 
промени и да придонесат за општество подобро 
за сите.

Покажи дека донирањето е твоја животна 
филозофија. Испечати ја заложбата за донирање 
и постави ја на место каде ќе ти служи како 
потсетник. И не заборавај, Да донираш е љубов! 
Исто како во љубовта, донирањето претставува 
врска со заедницата во која треба умно да 
одбереш, да негуваш однос, вистински да се дадеш, 



да бидеш поддршка и да уживаш гледајќи што е 
постигнато. Планираното донирање е заложба 
за темелно решавање на проблемите, а не само 
еднократно санирање на последиците.   
Контактирај не и ние ќе ти ја предложиме 
организацијата каде најмногу можеш да 
придонесеш. Те чекаме на konekt.org.mk.






