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Проектот „Промени за одржливост“ финансиран
од Европската Унија, а спроведуван од Конект,
Фондација Аполонија и Центарот за даночна политика
додели грантови за да им помогне на граѓанските
организации да: формираат меѓу-секторски
партнерства со најмалку едно претпријатие и со други
сектори за заеднички да спроведат иницијативи со
здружени ресурси и заеднички активности.
обмислуваат, тестираат и спроведуваат модели за
одржливост на нивните иницијативи преку локално
прибирање на средства и поддршка од индивидуални
и бизнис донатори, спонзори, клиенти и сл. На два
јавни повика примивме 139 апликации, а доделивме
16 грантови ширум земјата. 8 корисници на грант
се од Скопскиот регион, 2 од пелагонискиот, 2 од
Вардарскиот и по еден од Североисточниот, Источниот
и Југоисточниот. Им дадовме предност на помали
организации за да ги зајакнеме. 14 организации
корисници на грант ( 87,5% од доделените грантови)
оствариле приходи под 50.000 EUR во минатите 2
години. Нивните иницијативи продолжуваат, а вашата
поддршка е добредојдена. Инспирирајте се од нивните
приказни и побарајте нѐ за да ве поврземе.
За повеќе информации за висината на грантовите
посетете ја www.konekt.org.mk

Прв скопски извиднички одред - ПСИО
Работните навики се нешто што недостасува кај младите,
а „Прв скопски извиднички одред“ преку својата ми
сија придонесува за оформување на млади лидери
со здрави навики и вредности што ќе се вклучат во
создавање на подобро општество. Бизнис партнерот во
проектот „Патентирај партнерство“- „Дизајн фантазија“
помогна да се изработат специјални реквизити од дрво
(катапулт, стражарница и сл.), но и корисни објекти за
јавна употреба во природа (како дрвениот мост во с.
Мала Река). Тие се многу важни за населението и за из
видничката авантура. Повеќе компании се вклучија и
поддржаа едукација на дури 2.000 извидници.
Бизнисите и граѓаните имаат мноштво начини на кои
можат да ги поддржат извидниците на ПСИО. На пример:
волонтирање, донирање добра и услуги, спонзорирање,
купување услуги за градење на тимот во природа итн.
Тие даваат одлична можност за пренос на знаења и
вештини меѓу различни генерации. Поддржувачите
гордо носат извидничка марама.

Друштво за помош на лица со посебни потреби
Зрак Велес
На учениците со посебни образовни потреби и потеш
котии во учењето и говорот можат да им се подобрат
способностите. „Зрак“ во рамки на проектот „Сен
зомоторен и логопедски третман на ученици“ обез
беди рано детектирање и континуиран стручен дефек
толошки и логопедски третман. Ова на 22 ученика и
нивните семејства им беше исклучителна поддршка.
Аптеката „Жива Фарм“ Велес, донираше специјални
реквизити за учениците со посебни образовни потреби,
во секоја аптека постави донаторски касички и преку
партнерството со „Зрак“ ги едуцираше своите вра
ботени полесно да комуницираат со клиентите со по
преченост и да се вклучат во раното препознавање на
пречките во говорот.
Други компании и многу граѓани донираат во „Зрак“
зашто знаат дека така некому даруваат неопходен
стручен третман што значи детство со помалку грижи.
Поддршката е секогаш добредојдена.

Хуманитарно здружение за помош и поддршка на
лица со посебни потреби Бравура
кооператива Делчево
Дневниот центар за лица со попреченост на „Бравура
Кооператива“ од Делчево овозможува на своите ко
рисници да ги развиваат способностите и да се вклу
чуваат во социјалниот живот. Партнерство со ком
панија „МС Дизајн“ овозможи корисниците низ работна
терапија да изработуваат палета брендирани про
изводи (еколошки кеси со печат, магнети, дрвени про
изводи и сл.) што ги откупуваа повеќе од 12 компании.
„Брегал – Делчево“ им донираше мини автобус на
електричен погон што помогна лицата со попреченост
полесно да стигнат до својот центар, но и да се дружат
со учениците од локалните училишта кои исто така го
користат еколошкиот автобус.
Општината Делчево и локалните граѓани се вклучени во
поддршката на „Бравура кооператива“. Тие учествуваат
на настаните за прибирање средства и уживаат во
уметничките дела и претстави што покажуваат дека
сите заедно сме дел од иста заедница. Придружете им
се во креирањето на инклузивни заедници.

Здружение за заштита на природата и
здравјето Виножито
„Виножито“ тестираше модел на социјално прет
пријатие. Тие им помагаат на повозрасни лица кои
не оствариле право на пензија да се вклучат во зем
јоделското производство и да ја обезбедат својата
егзистенција. Благодарејќи на осигурениот откуп и
логистичка поддршка (простор, превоз и сл.) од парт
нерите од компанијата „Да-дан“ се организираше пла
нирано производство на ајвар и дехидрирани здрави
земјоделски и шумски плодови. Класичните бизниси се
многу важни поддржувачи на социјалните претпријатија.
Бабите од руралните средини на Радовиш и Конче
уживаа во нивните дружења, а низ работа се вклучија во
земјоделското производство. Си ги споделија бабините
тајни за рецептите, но и за предизвиците со кои се
соочуваат семејно. „Виножито“ работи и на нивното со
цијално вклучување и намалување на генерацискиот
јаз што го имаат во семејствата.

Здружение за асистивна технологија Отворете ги
прозорците Скопје
Центарот за асистивна информатичка технологија на „Отво
рете ги прозорците“ им овозможува на лица со попре
ченост да употребуваат компјутер со прилагодувања (на пр:
тастатура со големи копчиња, различни уреди за замена
на глувчето, адаптирани едукативни игри, читач за екран
и сл.). Така тие поедноставно се вклучат во едукативниот
процес, творат, работат и се забавуваат. Стручниот кадар
на организацијата со корисниците работи индивидуално и
редовно. Оваа професионална услуга не секогаш можат да
си ја дозволат родителите. За да ја овозможат бесплатно
„Отворете ги прозорците“ најдоа свои „кумови“ донатори од
бизнисот и граѓани.
Преку моделот за прибирање средства за 8 месеци ор
ганизацијата успеа да прибере над 20.000 EUR од кор
поративни и индивидуални донатори. Така ќе можат да
продолжат бесплатно да ги развиваат можностите на своите
корисници и да ја обноват специјалната опрема. Бидете
кумови на Отворете ги прозорците и бидете сведоци на
развој со отстранети пречки.

Здружение за социјални иновации Арно
„Арно“, „Слоу фуд Водно“ и нивните врвни професи
онални готвачи креираа неодолива програма на ча
сови за готвење со „slow food“ тематика. Часовите ги
нудеа на сите вљубеници во кујната. Со проектот ја
развија и промовираа оваа економска услуга за да
приберат средства за нивните корисници: учениците
кулинари од средното угостителско училиште „Лазар
Танев“ во Скопје. Тие активно се вклучија, асистираа на
часовите, се здобија со знаење, вештини, самодоверба
за кулинарски презентација. Така, им беше помогнато
во иднина полесно да најдат работа.
Поддржете го ова социјално претпријатие. Научете
за најновите трендови и кулинарски тајни од про
фесионални готвачи и купете часови по готвење
за себе, за подарок или за тимот на работа преку
www.coolinari.mk. На тој начин, за само 1.200 денари
ќе можете да помогнете на оние ученици со помалку
можности од средното угостителско училиште да се
усовршат и да најдат работа.

Здружение на граѓани Културна ризница
Народната изрека „Турни ме да кинисам“ беше главна
водилка за „Културна ризница“ да тестираа низа алат
ки за подобрување на својата продажна тактика преку
интернет. Здружението се здоби со поддржувачи од
бизнис секторот кои помогнаа да се подобри пре
зентацијата на производите, да се оформи привлечен
каталог и да се идентификуваат дополнителни канали
на продажба.
Со купување на производ од „Културна ризница“ и ти
можеш да “поттурнеш“ некого и да му/и овозможиш
да киниса напред. Со средствата од продажбата пот
тикнуваш развој на занаетчиството, даваш поддршка
за самовработување на ранливи групи граѓани, зана
етчии, уметници, но помагаш и за заштита на културното
наследство. Посети ја www.kulturnariznica.mk, одбери
и нарачај некоја од рачно изработените ракотворби
кои пленат со својата убавина, традиција и вековно
наследство.

Здружение на граѓани за помош на бездомници,
социјално загрозени семејства и поединци
Љубезност - Скопје
„Љубезност“ се добро познати по тоа што прибираат
помош за поддршка на нашите најранливи граѓани:
бездомните и оние соочени со сиромаштија и глад.
Тие организирано прибираат средства и донации од
граѓаните и компаниите преку сезонски собирни пунк
тови и обезбедуваат сервис за директно преземање на
добра и покуќнина од домовите на хуманите граѓани.
Собираат храна, облека и потреби за домаќинство во
импресивни количини и ја доставуваат до поединци и
семејства на кои им е најпотребна.
Со проектот формираа модел за прибирање на сред
ства и обезбедија дополнителни 9.000 EUR од биз
ниси и граѓани за да помогнат на најранливите и да
го одржат својот систем на прибирање донации и по
мош. Телефонската линија за да донирате и сторите
вистински дела на љубезност е 070 143 424. Бизнисите
се добредојдени да ги поддржат „Љубезност“ на раз
лични начини. Нашето малку, за некого е многу.

Здружение за меѓугенерациска солидарност
Доблест Скопје
Инспирирани од детската радост, „Доблест“ органи
зираа 90 креативни работилници со штитеници од
повеќе домови за стари лица. Поинаков, креативен и
исполнет ден имаа околу 150 лица од трето доба од 9те
партнери на проектот: установи за социјална заштита
на стари лица. Изработија над 180 ракотворби од чо
рапи (шарени мајмуни) коишто се подаруваа на деца од
дневните центри за лица со посебни потреби.
Готовите ракотворби, но и сетовите за правење на ин
тересната играчка мајмун се всушност нов донаторски
производ на „Доблест“ кој овозможува заедничка
активност на бабите, дедовците и младите. Поддржете
ги и испратете ја пораката за меѓугенерациска соли
дарност наместо стереотипи и предрасуди. Со дона
цијата овозможете лицата од трето доба да се чус
твуваат корисно за заедницата. Радоста е иста за
сите генерации.

Здружение за рурален развој локална акциона група
Преспа Ресен
Најдоброто решение за органскиот отпад е тој да се
претвори во органски ѓубриво што ќе се користи во
еколошкото земјоделско производство. Локалната ак
циона група „Преспа Ресен“ ја препозна оваа можност
и се фати за работа мобилизирајќи ја цела заедница.
Се селектираше, транспортираше, одложи и прера
боти 600м2 органски отпад кој инаку неодговорно се
расфрлува или депонира. Крајниот производ орган
ското ѓубриво наоѓа широка примена: од органско
земјоделство до одгледување на шарени цвеќиња во
домовите и дворовите. Од продажбата на производот се
зголемува можноста овој проект да прерасне во силно
социјално претпријатие.
Клучна беше соработката со поддржувачите на ЛАГ
„Преспа Ресен“. Огромен број на поединци и земјоделци
го предадоа органското ѓубре, се вклучија волонтери,
како и средното земјоделско училиште. Партнерот
„Агро фруит“ Ресен обезбеди клучна екпертиза за пре
работката во органскиот отпад, а и други компании
помогнаа во процесот. Земјоделските аптеки го про
мовираат и продаваат крајниот производ. Бидете и вие
дел од оваа успешна приказна.

Здружение на граѓани Центар за одржлив развој
Елипса Куманово
„Елипса“ од Куманово сподели знаење, алатки и
практики со граѓанските организации од својот регион.
Одржливоста стана главна тема на размислување за
локалните граѓани кои ги разгледуваа можностите
за локални партнерства и прибирање поддршка за
нивните иницијативи. Градењето на капацитетите за
употреба на дигитални алатки, интернет комуникацијата
и социјални медиуми на организациите им овозможи
полесен пристап до граѓаните. Медиумскиот партнер
на проектот, Радиото Бум, ја подигаше и свеста дека
справувањето со проблемите во заедницата зависи од
соработката меѓу локалните граѓански организации и
бизнис секторот. Проектот ги направи првите чекори во
насока на локално вмрежување и градење партнерства.
Поддржете ги „Елипса“ од Куманово за да ги обучат
граѓански организации, пренесете знаење или обр
атете им се за заеднички да реализирате акција за
решавање на локалните предизвици.

Здружение Мултикултура-Тетово
„Моќта на младинскиот глас во Полошкиот регион“
се учениците од средните училишта и студентите во
Тетово. „Мултикултура“ ги анализираше предизвиците
на младите од различно етничко потекло, им создаде
клуб на млади лидери каде учеа за јавно говорење
и дебата, им овозможи да спроведат активности во
заедниците за заеднички да ги решаваат проблемите.
Вклучените млади разбраа за моќта на слободата на
говорот, изградија самодовербата и почитта кон себе
и другите. Сето ова се случи со финансиска и стручна
поддршка на бизнис партнерот „Поинтед консалтинг“
од Тетово којшто се вклучи во проектот.
Со поддршката на „Мултикултура“ ги градите врските
меѓу различните заедници и ги поттикнувате младите
да го откријат и реализираат својот потенцијал. Така тие
ќе имаат повеќе добри причини да останат во нашата
земја и тука да го градат својот успех. Размислете како
може да го поддржите клубот на младите лидери и
придружете се на нивниот активистички дух.

Здружение за дислексија Ајнштајн Скопје
Во меѓу-секторско партнерство се создаде првиот фонт
за лица со дислексија на македонски јазик. „Ајнштајн“ и
Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет
(УКИМ) внимателно го тестираа и ревидираа, а IT компанијата
„Emit knowledge“ бесплатно изработи дополнителна ком
понента што овозможува негово користење за пребарување
и читање на содржините на интернет.
Соработката меѓу граѓанската организација, академијата
и бизнисот вроди со вистинско олеснување на животот
на лицата со дислексија. Сега тие полесно можат да ги
читаат содржините на интернет и да напредуваат и во
образованието и професијата.
Кршењето на предрасудите, градењето на свеста, едукацијата
на наставниот кадар, раната детекција и индивидуалниот
третман се предизвици кои се уште постојат. Затоа „Ајнштајн“
е отворен за соработка и поддршка. Информирајте се на
www.disleksija.org.mk.

Здружение за одржлив развој и заштита на
животната средина Гоу Грин Скопје
Подигање на еколошката свест и вештини кај учениците
во неколку основни училишта овозможи „Гоу Грин“
преку реализирање на програмата „Направи сам“.
Едукативната програма вклучуваше посетување на курс
за екологија, климатски промени, обновливи извори
на енергија, енергетската ефикасност и одржливиот
транспорт. Низ создавање на макета на одржлив град
учениците учат низ забава. Одржлива сама по себе,
програмата предвидува наплата на курсевите со што се
овозможува повторно да се реализира.
Придружете се на еколошки свесните граѓани. Помог
нете да ги научиме нашите деца за основите за кли
матските промени, обновливите извори на енергија
и енергетската ефикасност. Поддржи ја едукативната
програма „Направи сам“ и на твоето или друго дете
овозможи му да посетува интересен курс. 600 денари се
доволни за еден ученик. Компаниите се приклучуваат
со материјални и финансиски донации и придонес во
програмата со посети на компаниите и сл.

Здружение на граѓани Ековита Неготино
„Донирај за безбеден дом и безбедна околина“ пови
кува Ековита во Вардарскиот регион. Тие го мерат
и проучуваат штетното зрачење коешто се шири од
електричните уреди, мобилните телефони, рутерите и
предавателите кои заради брзиот технолошки развој ги
запоседнаа нашите домови, работни места и пошироката
околина. Наменет за семејства и компаниите кои ин
тензивно користат мобилна телефонија и повеќе раз
лични видови електрични уреди, Ековита го мери
потенцијалното електромагнетно зрачење во објектите
и дава совети и препораки до граѓаните за намалување
на неговото штетно дејство. На тој начин организацијата
прибира средства за континуирани активности.
Парнер на проектот е „Про Церт - Контрола и Сер
тификација Oкc“. Тие ја обезбедија и донираа специ
јалната сензитивна опрема за мерење која на здру
жението му овозможи да добие важна алатка за својата
мисија и финансиска одржливост.

Здружение на граѓански активизам Форум 16 Битола
ФОРУМ 16 од Битола за прв пат организираше дона
торскиот настан на кој беа собрани средства со кои, пак,
се овозможи реализација на фестивалот „Кино Кабаре
– Битола“. На 20-тина млади луѓе им се овозможи да ја
вкусат магијата на создавање филм и да се едуцираат
за човековите права.
Поддршка на иницијативата од над 2.500 EUR пристигна
од 11 корпоративни спонзори и граѓани кои станаа по
ддржувачи на фестивалот.
Во рамки на „КиноБит“ беа прикажани 10 кратки филма
изработени од млади кои обработуваат теми поврзани
со дискриминација, семејно насилство, иселување на
млади, социјална анксиозност, судство, сиромаштија,
животна средина. Со нивната проекција пред поширок
аудиториум се едуцираа младите од Битола во врска
со човековите права и меѓу нив се отвори дијалогот за
промени во заедницата.

