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Проектот е финансиран од 
Европската Унија 



Зошто сакаме да соработуваме со 
бизнис заедницата? 



Ние и бизнисите 

Заеднички 
страни 

• Кругот е малечок - дел од иста 
заедница  

• Свест за проблемите и желби за 
промени   

• Социјални цели  
• Целни групи (клиенти/ граѓани) 
• Потреба за добра репутација 

Полза за 
организацијата 

• Флексибилни и разновидни 
финансии и поддршка 

• Помала зависност од странски 
донатори 

• Нови мрежи на соработници 

• Нови знаења и вештини 

• Подобрена комуникација 

• Подобрен имиџ и релации со 
заедницата 



Зошто не соработуваме? 
 

Со какви бариери се соочуваме? 



Што ни ја отежнува соработката? 

• Стереотипи: Приказната за вреќата пари и Мајка 
Тереза 

• Генерализирање: профитерите и моралистите 
• Различен јазик, не се разбираме 
• Различни очекувања 
• Различно разбирање за професионалноста 

 



КОМПАНИИТЕ И 
ДОНАЦИИТЕ 

Реалната слика 
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Дали компаниите донираат? 
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% 

9% 
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% 
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Кој не бара не добива! 



 Граѓанските организации не бараат доволно  
 Сите бараат од големите компании 

 
 

 
 

Дали добивате барања за донации 
од....?  

Физички 
лица  

Културни 
настани 

  

Верски  
орг. 

  

Спортски 
клубови 

  

Општина 
  ГО 



o Речиси сите големи фирми донираат. Тие тоа го прават со 
одреден континуитет. Само кај некои се забележува 
обмислен приод 

 
 
 



o Најмногу се донираат пари, но и материјални добра 
o Компаниите донираат она што им е најлесно и најпогодно 

во моментот 
 

 
 

 
 57,2

% 
пари 

32,3% 
добра 

10,2% 
услуг

и 



 ЛЕКУВАЊЕ --- 23,2 % 

 СПОРТ --- 15,9 % 

 ПОМОШ ЗА СИРОМАШНИ --- 11,9% 

 ХУМАНИТЕРНИ НЕПОГОДИ --- 10,7% 

 ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ --- 10,4% 

 КУЛТУРА --- 9,3% 

 ДРУГО  --- 7.3%  

 ПОМОШ НА ДЕЦА --- 4,3 %  

 ОБРАЗОВАНИЕ --- 4,0%  

 ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ --- 3,0% 

 
 
 

 
 

Најмногу се 
донира за 
хуманитарни 
цели  

 
 

 
 

Тесна врска со 
преференците на 
менаџерите  

 
 

 
 

Области за кои бизнисите 
донирале 



 Компаниите знаат што е ГО, но ретко соработуваат со 
нив 

 Големите компании почесто соработуваат со ГО 
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Градењето соработка со 
компаниите е како  
романтична врска 



• Еден состанок ретко кога води директно кон брак 
• Повеќето бараме долгорочна врска – целта не е 

еднократна донација туку долгорочна соработка 
• „За секое лонче, капаче“ – не постои невозможен 

донатор, за секоја ГО има барем една компанија за 
соработка 

• Клучната состојка на добра и долга врска е...... 

Градењето соработка со компаниите е како  
романтична врска 

КОМУНИКАЦИЈАТА 
 



• Редовна, навремена, континуирана и професионална 

• Непосредна - Вие сте вашиот најдобар 
гласноговорник 

• Објаснете едноставно – заборавете ГО жаргон 

• Раскажете приказни за вашите корисници, не за тоа 
колку сте вие „важни и јаки“ 

• Бидете конкретни, фокусирајте се на резултатите 

• Избегнете го синдромот на „сиромавиот роднина“ 

• Што се зборува за вас? – Сликата во јавноста е важна 

Совети за комуникација со 
компании 



КАКО ДО ПОДДРШКА ОД БИЗНИС СЕКТОРОТ?   
ЧЕКОР ПО ЧЕКОР 

Чекор 1: Планирање и подготовка  
Чекор 2: Таргетирање и истражување 
Чекор 3: Барање поддршка  
Чекор 4: Имплементација  
Чекор 5: Заблагодарување и градење 
  долгорочен однос  



КАКВИ СЕ ВАШИТЕ ЧЕКОРИ? 

Не сте босоноги – 
нудете, не молите  
 
Ставете се во туѓи 
чевли, но не 
менувајте ги 
своите. Имате 
идентитет.   
 
Бидете храбри, но 
не нападни.  



Планирање и подготовка (1) 

• Испланирајте што ви треба, за што ќе барате 
соработка од компаниите 

• Идентификувајте кои компании би сакале или би 
имале корист да ве поддржат 

• Добро истражете ги! Дознајте за што се 
заинтересирани и со што располагаат уште пред да им 
пристапите 

• Паметно одберете го пристапот – директна средба е 
еден од најуспешните приоди 



Планирање и подготовка (2) 
• Идентификувајте го одговорното лице. Дознајте кој 

реално ја носи одлуката 

• Обмислете како ќе остварите контакт – директно, 
преку бизнис мрежи, преку лични познанства 

• Внимание: Другарката од средно што работи во маркетинг 
може не стои најдобро со директорот.  

• На првиот состанок: 

• Вашиот изглед треба да зборува за организацијата 

• Не држете долги говори 

• Понесете материјали 

• Заблагодарете се и ако ве одбијат 



Откога ќе добиете поддршка 
• Реализирајте го проектот/активноста. Бидете реални 

во ветувањата 

• Доколку се заинтересирани, вклучете ги вво 
активностите 

• Бидете подготвени на „сега и веднаш“ ситуации 

• Информирајте за резултатите дури и ако не бараат 

• Заблагодарете се!  

– најдете креативен начин  

што ќе ве издвои од другите 



Негувајте однос на доверба, 
партнерство и соработка 

• Имајте ги во контакт листите  

• Поканете ги на следен настан што го имате 

• Пратете им кога ќе имате нови материјали   

• Јавете се / пишете – најдете повод 

• Честитајте им на нов бизнис успех  

• Пратете честитка   

• Бидете умерени 



ФОРМИ НА СОРАБОТКА 
СО КОМПАНИИТЕ 

Примери од пракса 



Донации  
(парични и материјални) 

Бравура кооператива – 
Делчево и „Брегал“ - Делчево 

Здружение за асистивна 
технологија „Отворете ги 

прозорците“ – Скопје, 7 
компании 



Поддршка во доменот на бизнисот 
Прв скопски извиднички одред 

и „Дизајн фантазија“ 
Здружение за дислексија 
Ајнштајн- Скопје и „Emit 

knowledge“  

Мултикултура – Тетово и 
„Поинтед консалтинг“  



Корпоративно волонтирање 

ЕВН Волонтира, Конект и 
бројни организации и 

институции 



Купувачи на добра и услуги 

Асоцијација за развој на нови 
опции „Арно“ - Скопје 



Специјални настани и кампањи 

„ЕЛЕМ“ и Битолски Монмартр 

Hrvatska udruga za 
skolovanje pasa 

vodica i mobilitet, 
Zagrebacka banka и 

други 

Ирина Тошева, 
Ла Дама – 

Струмица и 
здруженијата за 

заштита на 
животните 



Спонзорирање на настани 

Борка - Скопје 



Социјален маркетинг 

Авон 



Попусти и поволности за вашите 
членови 

Нора 



Закон за донации и спонзорства 
во јавните дејности 

• Се користи САМО ако донаторот или вие сакате да 
користите даночни поттикнувања! 

• Парични и материјални донации, подароци и легати 

• Даночни ослободувања 

• персоналниот данок на доход - до 20% од износот на 
годишен ПДД на давателот на донацијата и најмногу 
24.000 денари 

• данокот на добивката - Признаен расход -10% најмногу 
до 3% за спонзорства и 5% за донации од вкупниот приход 

• данокот на додадена вредност - за добра и услуги што се 
предмет на донација или купени од донација (влезници за 
настани и SMS) 

• даноците на подарок, наследство и имот 



Закон за донации и спонзорства 
во јавните дејности 



Ви благодарам! 
 

Никица Кусиникова 
Здружение Конект 

nikicak@konekt.org.mk 
 

www.konekt.org.mk 
www.donirajpametno.mk  

mailto:nikicak@konekt.org.mk
http://www.konekt.org.mk/
http://www.donirajpametno.mk/
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