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Оставаме зад нас година исполнета со успеси
и трасиран пат за 2020-та

Почитувани читатели, 

Убаво е да се гледа наназад и да се пише со полно срце и чиста душа дека минатата година
беше успешна.  2019-та донесе голем бро� на успеси во работата, ко�а АРНО �а реализираше
благодарение на соработката со партнерите, соработниците и сите активни чинители во
нашата опкружување.  Годината �а започнавме, онаму каде лани застанавме-реализаци�ата
на „Часови за готвење Слоу Фуд -соци�ално претприемништво на менито“. Вкусниот проект
во 2019-та заокружи бро�ка од 5 тематски часови за готвење, и плус реализаци�а на еден
тематски- Тим билдинг час за готвење ко� се оствари по барање на дел од учесниците.
Продажбата на часoвите за готвење беше успешна. Ни донесе и плус поддржувачи и луѓе
кои веруваат во нашата миси�а. Ја запознавме младата инфлуенсерка и филантропка
Антони�а Локвенец ко�а одржа „Донаторско Матине“, и така, средствата кои беа заработени
од продажбата на часовите  како и од  одржаната иници�атива се искористи�а за набавка на
униформи со извезени имиња на младите готвачи и нивно професионално
фотографирање. Тоа донесе насмевки и топлина еден тон. Униформите ги споделивме на
новогодишната забава, и затоа викаме -ете тоа вистински ни донесе топло на душата
зимото.

2019-та беше навистина година на партнерства. АРНО преку иници�ативата кулинари се
вклучи и во регионален проект   „Гастрономска мапа на Западен Балкан“ -иници�атива   ко�
има за цел да ги мапира регионите каде има традиционална подготовка на балкански
�адења. Зборевме многу за гравче, а�вар, сарма, пити ..и пробувавме... Не чудете се зошто
нашиот тим си �а сака работата :) 

Во духот на партнерството и истражувањето на културите, минатата година бевме и
особено креативни и го осмисливме проектот „Ова е мо�от Балкан - кулинарски тури и кул
сувенири за промоци�а на интеркултурно учење и ди�алог“ ко� во 2020-та година ќе се
реализира во партнерство со BhCrafts од Босна и Херцеговина. 

Во текот на годината се продолжи веќе зацврстената соработка со партнерите од
Литвани�а, Хрвстска, Белги�а и Северна Македони�а преку проектот „Ученици денес-
одговорни претприемачи утре- Пакет алатки за професори“. Се заврши и две годишниот
проект „Холокауст на Балканот“ со партнерите од Романи�а, Грци�а, Бугари�а, Срби�а и
Хрватска. Со дел од тие партнери учествуваме на младинската размена во Карлово- 
„Никогаш повеќе!” и нашите членови имаа можност вистински да разменат мислења,
искуства и да научат нови работи.



Оваа година сме особено горди на натпреварот „Филантропи�а преку зелени идеи“ ко�
АРНО го администрираше  петти пат по  ред, и ќе �а издвоиме како година во  ко�а повторно
се вративме со две награди од регионалниот натпревар. Мобилната апликаци�а „
Challenger” и „Производство на био-смарт ориз“ се двете наградени идеи со по 10.000
долари   кои �а импресионираа регионалната жири комиси�а и направи�а многу луѓе да
слават и се радуваат на признанието за разво� на зелената економи�а
.
Годината донесе и други новости, но ќе ве оставам за тоа да читате сами. 
Благодарам на тимот и на сите поддржувачи на АРНО за се што правиме. 

Силно верувам дека само заедно можеме да одиме далеку и да чекориме сигурно. Да,
имаме и ние наше „две напред едно назад“, но не застануваме, одиме во следната година
со уште посигурни чекори.

Со љубов,
Ирина

ИРИНА ЈАНЕВСКА
претседателка



ПРОЕКТИ
Часови за готвење
Филантропи�а преку зелени идеи
S.T.R.E.T. Пакет алатки за професори
Соци�ална економи�а без граници
Ова е мо�от Балкан
Гастрономска мапа на Западен Балкан
Холокаустот на Балканот
Никогаш повеќе-младинска размена
Други настани



соци�ално претприемништво на менито

Часови
за готвење

Сирење на трпезата со шеф Маре Јаневска
Тркалото на сезоните со шеф Бобан
Симоновски
Месеници од тефтерот на баба со шеф Маре
Јаневска
Протеински растени�а со шеф Зоран
Ма�новски
Риби од нашите води со шеф Де�ан Карапеев

Водени и инспирирани од слоганот „кул е да си
кулинар“„АРНО“ во соработка со здружението за
заштита, промоци�а и едукаци�а за храна „Слоу
Фуд Водно“, како и долгогодишниот  партнер
СУГС „Лазар Танев“ �а организираше
иници�ативата „Соци�ално претприемништво на
менито- Часови за готвење слоу фуд“. 

Преку имплементирање на комерци�ална
понуда „Часови за готвење слоу фуд“ како
иновативен концепт за соци�ално
претприемништво ко� промовира квалитетно
стручно образование и промоци�а на локална
слоу фуд храна и произведувачи, проектот има
за цел да ги за�акне капацитетите на
самофинасирање на ГО преку подигање на
�авната свест и свеста на приватниот сектор за
соци�алното претприемништво, а исто така и да
придонесе кон збогатување на неформалните
пристапи и практики во подобрувањето на
локалната економи�а.

Иници�ативата се состои од организаци�а на 5
часови за готвење, в периодот од декември 2018
до март 2019, секо� со различна слоу фуд
тематика, актуелна во периодот на одржување
на часот, и тоа:

„Соци�алното претприемништво е поинаков
бизнис модел, се генерира профит ко� се
користи за соци�алната миси�а. Уште од своето
основање во 2013-та година „АРНО“ се залага
за промоци�а на ово� бизнис модел,
докажува�ќи дека има рецепт ко� функционира
на пазарот и им помага на младите. “

Потребата за одржливост на ГО наспроти
смалениот бро� на повици од донатори, е
евидентна. Генерирањето приход од
економски активности е предизвик, има�ќи
предвид каква е бизнис климата во
Македони�а. Затоа, поддршката за вакви
иници�ативи кои се иновативни и
ориентирани кон пазарот, а истовремено во
себе обединуваат широк соци�ален импакт е
особено знача�на. 

Неможноста на помалите организации да
аплицираат на поголеми ЕУ фондови е
инхибирачка. Понатаму, организациите кои
не ги менуваат своите стратешки цели со
новите повици од донатори се се помалку.
Затоа ова партнерство беше изградено врз
основа на силните и �асни вредности кои ги
имаат организациите.“

„Преку продажба на часови за готвење, нудење
на тим-билдинг активности за компании и
организирање на кулинарски туристички тури
инвестираме во стручното образование и
вли�аеме на младинската невработеност. “

Ово� проект е финансиран од програмата за доделување грантови на проектот „Промени за
одржливост“ финансиран од Европска Уни�а, а спроведуван од Конект во партнерство со фондаци�а
Аполони�а и Центарот за даночна политика.



Од лево на десно:
Јован Николовски
Ѓоко Тра�ковски

Катерина Јаневска
Виктор Илковски
Дам�ан Таневски

Владимир Гвозденовиќ
Џенифер Азири

Мартин Николовски
Мемет Мемед

Сара Тра�ковска  

Иван Мицков
Антонио Бра�ановски

Андре� Ѓорѓиевски
Филип Димитровски

Филип Петрескии 

Професионални фотографии + CV



проектен тим 

АНТОНИО
ЃОРЃИЕВСКИ
младински
координатор 

ИРЕНА
ДИМИТРОВСКА
координатор на
проектот

КАТЕРИНА
ПАНОВА
МАТОСКА

односи со �авност

СИМОНА
ИЛКОВСКА

ДАНИЕЛА 

ЛАЗАРЕВСКА

кулинари алумни 

администратор

АЊЕЗА 

САДИКУ

кулинари алумни 



„Тркало  на  сезоните“
На  26 �ануари  се  одржа  вториот  час  за  готвење-„Тркало  на  сезоната“ .  Со  помош  на  инструкциите  на
шеф  Бобан  Симоновски  посетителите  имаа   можност  да :  се  запознаат  и  потсетат  на  тркалото  на
сезоната ,сварат  супа  од  целер  и  прокељ ,  свиткаат  сармички  од  зелка  со  спанаќ ,  маслинки  и  мелени
лешници ,подготват  мус  од  костени .  





„Месеници  од  тефтерот  на  баба“
На   09-ти  февруари  во  просториите  на  СУГС  „Лазар  Танев“  се  одржа  третиот  час  за  готвење .  На  ово�
час   главен  шеф  беше  искусната    Маре  Јаневска ,  а  учесниците  имаа  можност  да :    ги  совладаат
вештините  на  месење    и  сукање ,  направат  пита  со  сирење ,  подготват  домашни  пита
лепчиња ,испечат  сво�  колач  со  �аболка .





„Протеински  растени�а“
Четвртиот  час  за  готвење  се  одржа  на     09-ти  март  во  просториите  на  „Лазар  Танев“ .На  ово�  час  со
помош  на  инструкциите  на  шеф  Зоран  Ма�новски  учесниците  имаа  можност  да  подготват :хумус  од
наут  со  брускети  од  домат  и  босилок ,  ќофте  од  леќа  во  сос  од  морков ,  бисквит  од  бадем  со  мус  од
лешник  и  слатко  од  капини .





„Риби  од  нашите  води“
Последниот  час  за  готвење  се  одржа  на  30-ти  март  и  на  ово�  час  со  помош  на  инструкциите  на  шеф
Де�ан  Карапеев  учесниците  имаа  можност  да :подготват  филети  од  белвица ,направат  прилог :  пире
од  морков  и  сусам- ,совладат  самосто�на  подготовка  на  крцкав  десерт  од  �аболко  и  крем  од  ореви .





Дополнителни 
кулинарски
активности

Во  завршниот  дел  на  проектот  „Часови
за  готвење  слоу  фуд“  се  реализираше
обука  за  учениците  водена  од  Петар
Шокаревски  во  просториите  на  „Лазар
Танев“ .  

На  ова  работилница  учениците  имаа
предизвик  да  се  натпреваруваат  меѓу
себе  во  приготвување  на  храна     ко�а
подоцна  беше  дегустирана  на  
заедничкото  дружење  со  партнерите  и
сите  вклучени  соработници  во  ово�
проект .

На  15.03 2019   на  барање  на
дел  од  учесниците  од  третиот
час  за  готвење  тимот  на  АРНО
организираше  пилот  тим-
билдинг  готвење .  На  ово�  час ,
повторно  на  барање  на
учесниците ,  решивме  да  ги
споиме    итали�анската  и
македонската  традиционална
храна  и  под  инструкции  на
шеф  Антонио  Ѓорѓиевски  се
приготвуваа    пици  и
пастрма�лии .  

На  наше  големо  задоволство
учесници  на  ово�  час  беа
ученички  од  Америка  кои
една  година  престо�уваа  во
Македони�а  како  дел  од
програмата  за  размена  на
студенти  што  �а  спроведува
организаци�ата  „Американски
совет  за  интернационално
образование“ .



Донаторско
Матине со
Антони�а
Локвенец и
Конект
Како дел од сери�а   настани и филантропски активности,
кулинари.мк се на�доа во изборот на иници�атива за донаци�а.
Младата инфлуенсерка и филантропка Антони�а Локвенец во
рамки на иници�ативата #донира�паметно организираше
еднодневен настан-  Донаторско матине , во соработка со Конект
и Markt Kitchen.

Во рамки на оваа иници�атива, во периодот од 19.10 - 19.11.2019
Markt Kitchen изготви   посебно мени, а целиот профит од новото
„Арно cookie“ и смути беше   дониран во “АРНО” и   проект от
кулинари   преку ко� им помагаме на учениците-готвачи со
помалку можности од СУГС “Лазар Танев” . Донаци�а помогна   да
се набави многу потребната опрема, што за овие млади готвачи е
еден од основните фактори за понатамошно успешно школување.



#донира�паметно



Продажбата  на  часови  за  готвење  е  економска  активност  на  АРНО  (во  иднина  и  соци�ално
претпри�атие : ) ) .  Дел  од  средствата  кои  се  заработи�а  од  продажбата  на  часовите  за  готвење  се
искористи�а  за  набавка  на  униформи  на  учениците  кои  беа  дел  од  проектот ,  заедно  со  донаци�ата
од  Донаторското  Матине  и  продажбите  на  АРНО  смути  и  колачиња  од  Маркт .  

Сите  учесници  доби�а  униформа  по  сво�а  мерка ,  со  вез  од  нивното  име .  Учесниците  изрази�а
задоволство  и  ветување  дека  ќе  ги  носат  униформите  со  гордост ,  инвестира�ќи  и  верува�ќи  во
сво�ата  кариера .



“Филантропи�а преку зелени идеи” е годишен
натпревар ко� го подржува разво�от на мали,
локални, зелени, одржливи бизнис идеи од
Албани�а, Косово, Македони�а, Црна Гора,
Срби�а, Босна ,и ,од 2019 година, и Грци�а. 

Ово� натпревар одбира по тро�ца победници
од секо�а зем�а, преку   избор на три на�добри
зелени идеи.  На регионално ниво,
побендичките три идеи од сите зем�и,
добиваат 10.000$ за да започнат свое мало
зелено претпри�атие во сво�ата зем�а/
продолжат со разво� на зелениот бизнис

АРНО е координатор на натпреварот од 2015
и во своите 5 години координаци�а со гордост
може да каже дека има  6 победнички идеи на
регионално ниво. 

Со цел АРНО да ги поддржи сите
заинтересирани потенци�ални апликанти   на
натпреварот „Филантропи�а преку зелени
идеи 2019“ ,за прв пат, во соработка со
Асоци�аци�ата за Менаџмент консалтинг МКА
2000, организираше 4 еднодневни
работилници   на коишто детално го   об�асни
начинот на пополнување на формуларите,   а
особено   на делот на изработка на
финансиските проекции/бизнис план. 

Во рамки на натпревар во 2019-та година се
одржаа 2 работилници во Скоп�е, една во
Битола (во соработка со организаци�ата Слоу
Фуд, Битола) и една во Кочани (во соработка со
локалната канцелари�а на Програмата за
зачувување на природата во Македони�а, со
седиште во Пехчево).

На 18 април 2019 година во "Јавна соба" АРНО
одржа и промотивен настан за натпреварот
"ФИЛАНТРОПИЈА ПРЕКУ ЗЕЛЕНИ БИЗНИС
ИДЕИ". 

На настанот заинтересираните граѓани имаа
можност да слушнат информации за
конкурсот, критериумите за аплицирање и
можноста за добивање одговори на прашања
во врска со нивните зелени идеи.

Ово� проект е финансиран од фондаци�ата на
Браќата Рокфелер во рамки на нивната
програма за разво� на Западен Балкан.

ПРОГРАМА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

зелени идеи 



На 20-ти �уни 2019 година во Скоп�е,  се
одржа финалето на македонскиот
натпревар за зелени бизнис идеи. 

Вкупно 12 зелени идеи се
натпреваруваа за пласман во
македонското финале. Финалистите
се претстави�а со идеи за зелени
бизниси кои имаат економска логика,
позитивно вли�ание врз природата и
заедницата, и во себе носат елемент
на иноваци�а. Покра� победничките
идеи, во конкуренци�а беа и идеите:
Treebanks-платформа за онла�н
купување на сместување преку ко�а со
секо�а трансакци�а се поддржува
садење на едно дрво, едукативни еко
играчки, анаеробен модуларен
дигестер, паметна кути�а за апчиња
направена од рециклирани
матери�али, органски кремови од
лешник со еко восочна обвивка, тури
со електронски велосипеди,
Скулптури од отпад, Ma Belle – Еко
ресторан со редовен ангажман на
бабички кои подготвуваат
традиционална храна и Puzzle Green
Events -маркетинг агенци�а за
организирање на „зелени“ настани.

Жирито кое ги оценуваше
пристигнатите апликации беше во
состав на експерти од различни
полиња и институции: Ма�а Кооистра-
ЕБОР), Дриљон Исени од Стопанска
комора на Северо-Западна
Македони�а, Влатко Алексовски (ГИЗ),
Робертина Бра�аноска од Македонско
еколошко друштво (МЕД), Габриела
Мицевска- експерт за зелена
економи�а, Влатко Данилов од
МКА2000 и Бранислав Марковски од
Фонд за иновации и технолошки
разво� (ФИТР).

Жири комиси�ата ги избра идеите:
„Challenger-Мобилна апликаци�а ко�а
ги наградува сите еколошки
одговорни корисници“, „Ракатрак-
Природен едукациски центар за деца
за животни вештини“, и
„Производство на био- смарт ориз“ за
македонски претставници на
регионалниот натпревар на ко�, во
конкуренци�а со националните
победници од Албани�а, Босна и
Херцеговина, Грци�а, Косово, Срби�а и
Црна Гора ќе се натпреваруваат за
поддршка од 10 000 долари.

За националните
победници АРНО обезбеди
поддршка од партнерите:
првопласираната
македонска иде�а-
апликаци�ата Challenger е
наградена од Фондот за
иновации и технолошки
разво� со ваучер за
патување на промотивен
настан во странство.

 Дополнително, сите три
победнички идеи  доби�а
вредносни ваучери за
консултантски услуги од
Асоци�аци�ата за
менаџмент и консалтинг
„МКА2000“.

БИО-СМАРТ ОРИЗ, МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА КОЈА ГИ НАГРАДУВА
ЕКОЛОШКИ ОДГОВОРНИТЕ ГРАЃАНИ И ЕКО-ЦЕНТАР ЗА ГРАДЕЊЕ НА
ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ НА ДЕЦА СЕ МАКЕДОНСКИ ЗЕЛЕНИТЕ БИЗНИС
ИДЕИ ИЗБРАНИ ЗА УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР

Национален
натпревар 
#зелениидеи 2019



из�ави од
победниците

Олга Ра�чиќ од тимот
на Challenger:

Тимот на нашата зелена бизнис иде�а
се состои од пет млади индивидуалци
а тоа сме Теодора, �ас (Олга), Стефан,
Митко и Филип, ко� моментално не е
во зем�ата, но се враќа во септември,
токму кога ние ќе �а лансираме нашата
апликаци�а. Што е Challenger?
Едноставно, тоа е мобилна апликаци�а
ко�а што ќе ве натера да го оставите
сво�от автомобил дома и да посегнете
по велосипедот или да одите пешки,
затоа што ние сакаме да го креираме
наративот дека секо� човек ко� оди
пеш или вози велосипед заслужува
награда. Сето тоа благодарение на
локалните бизниси кои се присутни во
нашата виртуелна продавница.
Корисниците на апликаци�ата
акумулира�ќи километри имаат
парички со кои што ги купуваат
попустите, производите или услугите
во нашата продавница.“



Јорданчо Лефков од Здружение на граѓани
Јадрена група за одржливо производство на
ориз – ОРИЗОВА БРАТИМКА, Чешиново

„Био-смарт ориз е ориз ко� што се
произведува на одржлив начин,
имаме иноваци�а технологи�ата е
иновативна, се произведува на начин
на ко� што се грижиме да �а  зачуваме
животната средина, да дадеме добар
производ, производ ко� што ќе стаса
директно од нашите производители
до потрошувачите, значи без никакви
подготовки и доработки и сите тие
работи, директно од производителите
до потрошувачите“.

из�ави од
победниците



Де�ан Спасовиќ од
РАКАТРАК-Природен
едукациски центар за
деца за  животни
вештини

„Ракатрак се наоѓа во едно прекрасно
место на планината Скопска Црна
Гора, значи некои 16-тина километри
оддалеченост од центарот на Скоп�е,
во селото Чучер. За почетокот
центарот нуди едукативни
работилници-летни и зимски,
пролетни и есенски, но не само
едукативни работилници, туку ќе има
и активности од типот на
организирање интерактивни настани
во природа, барање на богатството во
себе, надвор од себе, работи кои ги
забавуваат и големите и малите, а
едноставно нема ка� да ги доби�ат во
ово� момент и мора да ги доби�ат во
Ракатрак“.

из�ави од
победниците



Од 9-ти до 12-ти �ули, во Тирана-Албани�а, по 8-ми пат, се одржа регионалниот натпревар „Филантропи�а преку зелени
идеи“. Во текот на два дена, 21 учесници од 7 зем�и  ги презентираа своите иновативни, зелени идеи и се бореа за една
од четирите награди во вредност од 10 000 долари. Низ годините натпреварот има инспирирано и инвестирано 220 000
долари во 22 зелени бизнис идеи како поттик на одржливиот разво� на Балканот, и како доказ дека граѓаните и малите
заедници можат да понудат иновативни, зелени, инклузивни бизнис идеи кои се одговор на еколошките и економските
предизвици во секо�а од зем�ите. 

Меѓународното експертско жири за победници ги прогласи македонските зелени идеи „Challenger“ претставена од Олга
Ра�чиќ и „Производство на био-смарт ориз“ претставена од Јорданчо Лефков, иде�ата на Стаматина Ма�а Мошандру од
Грци�а „Енерги�а ко�а припаѓа на заедниците“ и иде�ата на Салко Ужичанин од БиХ „Соларни панели SolHeat“.
 
По четврти пат македонски зелени идеи се наградени на регионално ниво, и досега вкупно 6 македонски победнички
идеи имаат освоено по 10 000 долари за реализаци�а на зелените бизниси. 

Повторно, 2 македонски зелени
идеи се регионални победници



меморандум за
соработка со 
Treebanks 
На 29.10.2019-та година поптишавме Меморандум за соработка со
Treebanks., финалистите на натпреварот за Зелени идеи  2019-та. 

„ Treebanks е едноставен, но многу моќен концепт. Со секо�а резерваци�а
ко�а што ќе биде направена преку Booking.com, се придонесува за садење
на едно дрво во нашата држава. Секо� што ќе одлучи да резервира
патување на ово� начин нема да го чини ништо финансиски, но од друга
страна ќе придонесе за поздрава и почиста животна околина и со само
еден клик ќе помогне во борбата против глобалното затоплување. “

Нашата организаци�а го препозна ово� моќен концпет и во знак на
поддршка се обврза сите   сместувања за службените патувања да ги
реалзиира преку платформата, и со тоа да придонесе не само во
пошумувањето туку и во разво�от на ово� иновативен,  зелен бизнис. 



SPRING

CONERT
Нашата канцелари�а новогодишно �а украсивме со 
лампионите од Treebanks, направени од стари врати



Како продолжение на одличните резултати
од S.T.R.E.T. проектот (Students Today-
Responsible Entrepreneurs Tomorrow)
партнерите се согласи�а дека се
заинтересирани за да продолжат да работат
заедно и разви�а уште една апликаци�а за
проект со сличен приод ,но со  фокус на
наставниците и образовните тела. Проектот
Ученици денес одговорни претприемачи
утре- Пакет алатки за професори започна на
01/09/2018 а ќе трае се до 31/10/2020. 

Проектот е изграден на премисата дека 
образованието за претприемништво треба
да биде дел од националната стратеги�а за
општо образование и искуство во веќе
изграденото KA2 партнерство од 4 држави:
Литвани�а, Хрватска, Македони�а и Белги�а.

STRET пакет алатки за професори оди
подалеку од предавањето за
претприемништвото со додавање нови
концепти кон знаењето и практиката:
корпоративна општествена одговорност и
соци�ално претприемништво. Во рамки на
ово� проект се одржаа 3 координативни
состаноци, ќе се спроведат неколку анализи,
прирачник за професори и ќе се
формулираат и достават и препораки.

Првиот состанок се одржа од 8-10
Февруари  2019-та во Брисел, Белги�а каде
што партенрите имаа можност да го
постават темпото за реализирање на
проектот,  да ги усогласат насоките за
истражувањето за состо�бата на соци�ално
претприемништво во рамки на
наставните предмети во секо�а од
партнерските зем�и.

Вториот состанок се одржа во Ри�ека,
Хрватска во периодот од 24-26 Ма� 2019
година. На ово� состанок се дискутираше
за наставните планови во секо�а од
зем�ите партнери, и споделувањето на
матери�алите и книгите за учење во
училиштата во кои е застапен предметот
претприемништво. Дополнително беа
разгледани првите резултати од
прашалниците за професори и анализите
за состо�бите. 

Третиот состанок се одржа во периодот од
17-19 Октомври 2019 година. во
Радвилишкиш, Литвани�а  Во рамки на
ово� состанок се изготви агенда за
претсто�нит трениг во Ри�ека, Хрватска ко�
треба да се одржи во февруари 2020
година. Се поставуваа правилата каков
профил на професори треба да
учествуваат и како ќе се одвива нивната
селекци�а. 

На кра�от на 2019 година АРНО об�ави
отворен повик за учество на професори од
средни училишта на тренинг за соци�ално
претприемништво ко� ќе се одржи во
периодот од 12-19 Февруари во Ри�ека
Хрватска.

Ово� проект е финансиран од програмата
Еразмус+, координаан од „Радвилишкис
Лиздеикос Гимнази�а“ од Литвани�а, а една од
партнерскаитеорганизации е АРНО.

S.T.R.E.T. -Пакет алатки за професори 



АРНО во 2019-та стана дел од меѓународниот 
проект„Соци�ална економи�а без граници
(Social Economy without borders) “, ко� го 
спроведува Фондаци�ата „Барка“ од Полска и
не�зините партнери : Општина Кроби�а
(Полска), „Арми�ата на спасот/Salvation Army“
(Чешка) и општина Ревфолуп (Унгари�а). 

На национално ниво АРНО �а има улогата на
координатор, но е во партнерство и со
локалните организации: Здружение „Солем“,
„Љубезност“, „Мисла“, Центар за поддршка на
граѓани „ЦИП/ SIEC“ и  АХП Прилеп.

Проектот ќе придонесе кон обезбедување на
знаење за СП,  правни форми на СП,
финансирање на СП, структури за поддршка,
соци�ални клаузули во �авните набавки, 
мотиваци�а на ГО и �авната администраци�а ,
градење неформална меѓународна платформа за
размена на добри практики, споделување на идеи
и искуства меѓу партнерите;
подигање на �авната свест за СП. 

Проектот е финансиран од Вишеградскиот фонд.



Студиска  посета  во  Полска  
„Соци�ално  претприемништво  без  граници :  можности  за  соработка“

Центар за поддршка на СП Barka (директно се запознаа со процесите за обука, разво� на соци�алниот бизнис,
пристапите за промоци�а, сметководство и правни услуги и обезбедување почетен капитал)
Центар за соци�ална и професионална интеграци�а Барка 
Презентаци�а на ресторанот СП Common Table 
Органската фарма  (СП) во Чудовџице водена од Здружението за интеграци�а на заедницата Барка
Центарот за соци�ална интеграци�а Осто�а и соци�алниот кооперативен Хоризонт во Пневи, средба со
градоначалникот на Пневи;
Фолксваген производство за транспорт на делови од автомобили (D.O.O СП основано од Барка, локална црква,
локални власти)
Посета на населбата за соци�ални станови (финансирана од горенаведеното СП) во Квилц
Состанок во првата заедница Барка во Вадисавоувие (посета на производство на зелена куќа и печурки)
СП Екос, презентаци�а на нивната соработка со локалната општина и приватниот сектор
СП Арка во Гостин / соци�ални услуги за изнемоштени ица во Гостин и Кроби�а;
Посета на Центарот за професионална рехабилитаци�а во Борек Великополска, соци�ална соработка со Подддена
Рака (Helping hand) за создавање работни места за лица со посебни потреби;
Учество на конференци�ата во панел дискуси�ата за бариерите за разво� на СП со учество на македонската
делегаци�а, во чии рамки и Ирина Јаневска од АРНО се обрати пред присутните.

Студиските посети во Полска (7-14 септември) беа организирани како прва проектна активност. Учесниците имаа
срдечно добредо�де и интензивна агнеда преку ко�а оствари�а средби и активности со: 



Студиска  посета  во  Скоп�е   
„Соци�ално  претприемништво  без  граници :  можности  за  соработка“

СП ЕСНАФ  кое има бизнис модел за продажба на рачни занаетчиски ракотворби за помош на
маргинализираните лица и ракотворци
НВО „Солем“ и нивната СП активност „Handicrafts for you" -ракотворби изработени од лица со попречености
СП Копче и Црвениот крст Скоп�е каде гостите имаа можност да �а посетат продавницата за половна облека и
да ги осознаат другите услуги за на�ранливите групи во општеството, како што е домашна нега, обуки за
давателите на услуги во домот, итн.
Ресторан Umbrella,  ко� обезбедува обука зи вработување на лица со интелектуална и разво�на попреченост кои
подготвуваат одлична храна и ги поздравуваат сите со насмевка
Општина „Шуто Оризари“ каде градоначалникот г-н Курто Дудуш и неговиот стручен тим ги презентираа
своите досегашни работи и достигнувања и разговараа за предизвиците, важните аспекти и потенци�али на
заедничка работа во иднина, со нагласување на соработката на општинско ниво со претставниците на општина
Кроби�а и заменик-градоначалникот од под-регионот Гостин (Полска).
Невладината организаци�а „Хуманост“ и не�зиното СП „ХуманаС“ кое нуди стручно оспособување и
сертифицирање преку специ�ална програма за нега на стари лица со цел да обезбедат квалитетни и
професионални даватели на услуги во домот и можност за вработување на маргинализирани лица. 

Студиската посета во Скоп�е (6-7.октомври) беше организирана за да обезбеди директен контакт со македонсктие
соци�ални претпри�ати�а и локалната самоуправа. Како дел од посетата, гостите се сретнаа со:



Конференци�а  во  Скоп�е  
„Соци�ално  претприемништво  без  граници :  можности  за  соработка“

Конференци�ата  се  одржа  на  08 октомври  во  Скоп�е .  Конференци�ата  �а  отвори  г-а  Барбара  Садовска
од  фондаци�ата  Барка  од  Полска  (координатор  на  проектот )  ко�а  �а   го  претстави  системот  на
соци�ално  претприемништво  во  Полска  заедно  со  гостите  кои  доаѓаа  од  полски  институции .  Целта
на  оваа  сеси�а  беше  да  се  обезбеди  видливост  на  улогата  на  локалните  општини  во  за�акнувањето
на  соци�алното  претприемништво/ �авните  набавки  и  да  се  споделат  добри  практики  во  дадениот
контекст .
Вториот  дел  од  конференци�ата  беше  посветен  за  презентирање  на  македонски  соци�ални
претпри�ати�а .  На  последната  сеси�а  на  конференци�ата  се  одржа  панел  на  ко�  учествуваа  истакнати
експерти :  г-а  Софи�а  Спасовска  (Министерство  за  труд  и  соци�ална  политика  Скоп�е ) ,  г .  Михал
Листвон  (заменик  градоначалник  на  Кроби�а/Полска ) ,  г-н  Герард  Мизиа�к  (директор  на
работилницата  за  лица  со  попреченост  од  Пи�аски/Полска ) .  Модераторот  на  панелот  г-а  Никица
Кусиникова  (Конект )  им  постави  прашања  на  панелистите  кои  придонесоа  за  дискуси�а  за
создавање  можности  за  разво�  на  СП ,  со  аспекти  на  законодавството ,  структурите  за  поддршка ,
системот  на  финансирање ,  �авните  набавки .  Панелот  беше  проследен  со  отворена  дискуси�а  со  сите
учесници  на  конференци�ата  и  заврши  со  кратко  резиме  и  �а  охрабри  можноста  за  вмрежување
помеѓу  учесниците .



Студиска  посета  во  Република  Чешка    
„Соци�ално  претприемништво  без  граници :  можности  за  соработка“

Третата проектна активност се одржа во Република Чешка, 4-6 декември 2019-та година. За време на студиската
посета  во Чешка се дискутираа за следниве теми: -Нивоата на разво� на соци�алната економи�а во Чешка;  Главните
бариери за разво� на соци�алната економи�а; Истражување на можни активности, вклучително и решени�а и добри
практики спроведени во други зем�и. За време на семинарот, беа организирани студиски посети во граѓански
организации/соци�ални претпри�ати�а за да се овозможи взаемно учење и размена на идеи и добри практики.

Учесниците имаа можност да �а посетат Hrackoteka - Продавница за играчки лоцирана во прекрасната Прага
Продавницата �а водат две жени кои заедно студирале дефектологи�а и потоа станале ма�ки. Продавничката за
играчки е проект што ги поврзува убавите играчки и светот на лицата со посебни потреби. Тие вработуваат 8 лица со
посебни потреби во две продавници во центарот на Прага. 

Учесниците исто така го посети�а Modrý domeček кое е интегративно соци�ално претпри�атие, управувано од
здружението „Нуруш“ во Ревнице од 2007 година. Луѓе со разни видови попреченост работат во заштитното
друштво. Во нивната работа, тие се поддржани од професионални терапевти, соци�ални работници и стручен
персонал. Кафулето покра� одличното кафе, нуди богат сладок и солен асортиман од сопствено производство, лесни
топли ручеци и вечери, и оброци од нивно произведени свежи тестенини. Миси�ата на соци�алното претпри�атие
Модри домешек во Ревнице е да го подобри квалитетот на живот и да �а спречи соци�алната исклученост на лицата
со ментална попреченост и ментални заболувања преку обезбедување соци�ална рехабилитаци�а и вработување.



„ОВА Е МОЈОТ БАЛКАН - кулинарски тури и кул сувенири за промоци�а на интеркултурно учење и ди�алог

 „АРНО“ заедно со сво�от партнер од Босна - БХКрафтс , од Декември 2019 год. го спроведуваат проектот „ОВА Е МОЈОТ
БАЛКАН - кулинарски тури и кул сувенири за промоци�а на интеркултурно учење и ди�алог“ Проектот го користи
пристапот на интеркултурализам, во рамките на младинското соци�ално претприемништво - користе�ќи �а културата и
традици�ата за активно учество на младите, за тие да ги разви�ат своите вештини за вработување преку патување и
учење, истовремено подига�ќи �а свеста за интеркултурниот ди�алог.

Со спо�ување на соци�алното претприемништво и интеркултурното учење, вли�анието на проектот е повеќекратно, и во
пошироката �авност и ка� младите. Целта на ова дружење и размена е да се стимулира интеркултурен ди�алог меѓу
младите луѓе од две зем�и, да се зближат и да се поттикнат да користат креативност и соци�ално претприемништво како
двигател. Важно е да се за�акне креативноста, активното граѓанство и да се подигне свеста за меѓукултурните прашања,
промовирање на ди�алог, користе�ќи културно претставување (се што е поврзано со обичаи и храна), како и
подигнување на свеста за потенци�алниот економски разво� меѓу поширокото општество.

Ово� проект се спроведува со поддршка на Регионалната канцелари�а за младинска соработка RYCO и Фондот за
градење на мирот на Обединетите нации UNPBF и ќе трае во периодот од 01.12.2019-01.09.2020 година.



уште еден вкусен проект и прекрасно партнерство 

„Гастрономска мапа на
Западен Балкан“

„Гастрономска мапа на Западен Балкан“ е проект ко� има за цел да ги
мапира регионите каде има традиционална подготовка на балкански
�адења. Проектот е инициран и го координира граѓанската
организаци�а „Генератор“ од Врање во соработка со: „АРНО“ од Скоп�е,
„КЦИЦ“ од Гњилање и „Бона Фиде“ од Пљевља, со поддршка на Фондот
на Западен Балкан .  

Ово� проект исто така презентира нетипични категории на локалното
население кои ги зачувуваат локалните гастрономски традиции, како
млади готвачи- идни балкански ф�ужн (fusion) готвачи (ученици-
готвачи од СУГС „Лазар Танев“ и дел од проектот „Кулинари“), женски
професионалци и високо-едуцирани жени, жртви на домашно
насилство, обожаватели на рокенрол, како и типичните зачувувачки
на традици�ата- жени активни во малцински здружени�а на жени. 

Во рамки на настаните во Скоп�е, храната �а подготвуваат млади
готвачи-професионалци кои подготви�а рецепти од поширокиот
регион. (нашите кулинари.мк).

Покра� работилниците за готвење и �авна дегустаци�а, ово� проект ќе
резултира со об�авување на книга-готвач, 8 видеа за готвење и 5
разгледници со мапи на 5 специфични �адења: а�вар, гулаш, штрудла,
пита итн. 

Преку ово� проект ние сакаме да �а за�акнеме регионалната соработка
и редовната комуникаци�а, како начин за позитивни и конструктивни
решени�а за различните регионални конфликти.



Јавна  дегустаци�а  на  традиционална  храна  од  регионот
На  21.09.2019 во  Јавна  Соба    се  одржа  настанот  „ Јавна  дегустаци�а  на  традиционалната  храна  од
регионот“ .  Ово�  настан  беше  организиран  од  АРНО  во  соработка  со  Генератор  од  Врање  со  цел
подготовка  на  готвачот  за  Западен  Балкан .  На  настанот ,  квалификуваните  млади  готвачи  од
Кулинари  (ученици  од  СУГС  „Лазар  Танев“ )  подготви�а  традиционални  �адења  од  балканскиот
регион ,  кои  подоцна  беа  послужени  на  отворен  настан .

Присутни  беа  околу  60 учесници ,  а  менито  се  состоеше  од ;  „А�вар“ ,  „селско  месо“ ,  „галичко  мезе“ ,
„турлитва“ ,  „македонска  салата“ ,  „сеченица“  и  други  традиционални  �адења .  
Покра�  презентаци�ата  и  дегустаци�ата    на  традиционалната  храна ,  учесниците  имаа  можност  да
слушнат  повеќе  детали  за  целите  на  ово�  проект  и  да  се  дружат  со  гостите .



Холокауст  на  Балканот

Во декември 2017-та АРНО стана дел од проектот “Холокаустот на Балканот – истражување, едукаци�а, сеќавање”
заедно со уште 5 партнери од Балканот. Проектот ко� се спроведува во Романи�а, Срби�а, Бугари�а, Хрватска,
Македони�а и Грци�а, треба да ги покаже состо�бите на холокаустот во овие држави и да �а зголеми свесноста,
особено ка� младите популации, за тоа што се случило во текот на Втората светска во�на. 

Во рамки на ово� проект, покра� учеството во студиските размени, „АРНО“ го одбележа Меѓународниот ден на
сеќавање на жртвите од Холокаустот со прогласување на победници од конкурсот за есе� и младинска разгледница
Настанот се одржа на 27.01.2019 во Галери�а Акантус (поранешна евре�ска куќа). На настанот се прогласи�а
победниците од конкурсот „Холокаустот во Македони�а“ во категори�а на�добар есе� – Ангела Петкоска (17) од Кичево
и во категори�а разгледница-Симона Славкова (21) од Скоп�е со визуелното решение „Куфер“. 
Во рамки на настанот свое излагање имаа и г. Димитар Белчев- поранешен вработен во МНР, г-а Јана Ничота
претставничка од Евре�ска заедница на Р.Македони�а и неговата екселенци�а израелскиот амбасадор г. Дан Ор�ан ко�
им се обрати на младите. Присутните имаа прилика да ги пополнат испечатените разгледници кои „АРНО“ свечено
ги предаде на г. Горан Садикари�о – извршниот директор на Мемори�алниот Центар на Холокаустот на Евреите од
Македони�а. 

Настанот помина во одлична атмосфера и беше одбележан со голем интерес и присуство од младите ученици,
професори кои работат на темата и дипломати кои изрази�а поддршка за проектот (г. Јован Теговски, амбасадор и
Национален координатор за Меѓународната али�анса за сеќавање на Холокаустот).



Во периодот од 14 до 21 �ули 2019 година во
Карлово Бугари�а, учесници од АРНО беа дел
од проектот за младинска размена "Никогаш
повторно!" ко� го организираше невладината
организаци�а "Младински и граѓански
иници�ативи во долината на розите“ и беше
финансиран од програмата Еразмус +.
Младинската размена обедини 30 млади луѓе
и лидери од Полска, Романи�а, Срби�а, Грци�а,
Северна Македони�а и Бугари�а. 

Главната цел на проектот е да се подобри
знаењето на 30-те учесници на темата
Холокауст, да се подобри толеранци�ата,
интеркултурниот и меѓурелигиски ди�алог,
спречување на кршењето на човековите
права и сите форми на антихумани,
ксенофобични и екстремно радикални акции.

За време на програмата, учесниците преку
диза�нираната агенда се запознаа со
истори�ата и своите култури, со истори�ата и
културата на Евреите преку посетата на
Евре�скиот културен центар во Пловдив ко� е
Европска престолнина на културата 2019. 

Во Пловдив учесниците имаа шанса теоретски
да учат за евре�ската култира и заедница, тие
�а посети�а и Зионската синагога и споменикот
посветен на сите оние кои придонесле за
спасување на бугарските Евреи. 

Учесниците исто така го посети�а и седиштето
„Пловдив 2019" за да дознаат повеќе за
уметничките проекти во Пловдив и за
европската иници�атива "Европски главен
град на културата".

Програмата за младинска размена
вклучуваше и културни вечери каде што
секо�а група ги претстави истори�ата,
културата и традициите на сво�ата зем�а
заедно со заедничката интеркултурна ноќ што
придонесе за поттикнување на
меѓукултурниот ди�алог, меѓусебното
разбирање и кршењето на културните
стереотипи. 

Богатата програма со добро избрани
разновидни неформални методи на
образование придонесе за градење на
вештините и знаењата на учесниците, кои ќе
надградуваат и преку очекуваните кампањи и
follow up активности кои секо� партнер ќе ги
спроведе на национално ниво.

Младинска размена во Карлово, Бугари�а

„Никогаш повеќе!”



На 2-ри септември 2019 година, претставници
на „АРНО“ одржаа follow up активност од
младинската размена „Никогаш повеќе!“ ко�а
што се одржа во Карлово, Бугари�а во �ули
2019 година. 

Групата од 5 млади луѓе организираа
активност на отворено во центарот на градот
за подигање на свеста за истори�ата на
холокаустот. Инспирирани од методите за
обука и повторно поврзување со
емоционалното доживување од оваа
историска неправда (чувствата на Евреите и
другите кои го искуси�а холокаустот), тимот на
АРНО одлучи да сподели дел од тие мисли и
чувства со граѓаните и младите од Скоп�е,
преку креативен пристап и интеракци�а.

Така, за оваа активност групата го искористи
доделениот диза�н на разгледница од
отворениот конкурс   „Меѓународниот ден на
сеќавање на холокаустот 2019“. 

Наградениот диза�н е  „Куфер полн со спомени
- холокаустот никогаш да не се заборави“.
Активноста беше насочена кон прашањето на
луѓето: „Ако имате 30 минути да го напуштите
вашиот дом и да одите на непознато место и
може да донесете само 5 работи со вас, што би
донеле? 

Според лидерот на групата, Ањеза Садику
Горенца, прашањата предизвикале голем
интерес ка� минувачите и отвори�а дискусии
за целата трагеди�а што се случи во не толку
далечното минато.

„Отидовме надвор и поставивме неколку
прашања што ги шокираа луѓето, тие не
размислуваа многу, во првиот одговор тие
викаа дека ќе ги земат потребните работи
како нивниот телефон, пасош, четка за заби,
пари и сл. Откако го одговори�а прашањето
об�аснивме дека ова е првично прашање, како
водед потсетник на една друга темна лекци�а,
потсетување дека тоа се случило ка� нас,
луѓето се пакувале и оделе во една насока   од
ко�а никогаш не се вратиле. Кога разговаравме
за ова со минувачите нивната првична
реакци�а се менуваше. Некои луѓе ги сподели�а
своите приказни како ги гледаат нивните
соседи како одат, младите луѓе рекоа дека
учеле за тоа на училиште. Во секо� случа�, би
можела да кажам дека секо� од нив ќе �а запомни
темата понатаму.“

FOLLOW UP активности во Скоп�е

„Никогаш повеќе!”



Со  цел  да  се  покрене  свеста  за
потребата  и  придобивките  од
соци�ално  претприемништво  и  на  овие
простори ,  како  дел  од  Global
Entrepreneurship Week North Macedonia,
ИСЛАА  ( Ivanov School of Leaders -  Alumni
Association (ISLAA) на  23-ти  ноември
2019 организираше  Тркалезна  маса  на
тема  Соци�ално  Претприемништво .

На  настанот ,  свое  излагање  имаа  шест
говорници ,  Ирина  Јаневска  од    , ,АРНО”
го  сподели  своето  искуство  за
поттикнување  на  младинското
соци�ално  претприемништво  преку
натпревари ,  едукативни  програми  и
работилници ,  трансфер  на  добри
примери  и  знаења .

Благодариме  Ivanov School of Leaders -
Alumni Association (ISLAA) на
поканата ,  благодариме  на  сите  што
до�доа  да  слушнат  што  имаме  да
кажеме ,  на  говорниците  кои
неуморно  се  борат  за  свое  парче  небо
(и  леб)  во  претприемничкиот  свет . “

-  Сподели  Ирина  Јаневска ,  АРНО  

„Соци�алното  претприемништво  е
претриемништво ,  бизнис  како  секо�
друг ,  со  тоа  што  во  ово�  вид  бизниси
има  повеќе  вложувања  и  вредности ,
па  затоа  првите  луѓе  кои  треба  да  ги
убедиме  (освен  себеси-  зошто  го
правам  ова?)  се  фамили�ата ,
при�ателите  и  по  неко�а  „будала“
(friends,  family and fools= 3F rule) .  

Само  кога  другите  ќе  почнат  да  ни
веруваат ,  работите  ќе  одат  напред .
Овде  сме  ка�  што  сме ,  но  мора ,  со
силни  заложби ,  да  продолжиме
понатаму .  Супер  е  што  во  светска
недела  на  претприемништво
зборуваме  за  СП .

Тркалезна маса за соци�ално
претприемништво



На  20-ти  ноември ,   како  дел  од  Глобалната  недела  на  претприемништво  во  рамките  на  програмата  „ IdeaMakers -  UACS START
UP Competition 2019“ Ирина  Јаневска   сподели  приказнии  поуки ,  со  младите  остри  умови  од  Универзитетот  Американ  колеџ
Скоп�е    (University American College Skopje -  UACS).

"Сите  ние  го  знаеме  цитатов  но  а�де  да  го  надополниме . -  Да�  му  на  човекот  риба ,  то�  нема  да  биде  гладен  цел  еден  ден ,
научи  го  човек  како  да  лови  риби  и  нема  да  биде  гладен  до  кра�от  на  животот .  (Надополнување)  .  Да ,  но ,  само  ако  има  
риба  во  морето !  

Правете  сериозни  истражувања  на  пазарот  кога  имате  иде�а  за  почеток  на  сво�  бизнис . .  Дозволете  им  на  вашиот  FFF
(при�атели ,  семе�ство  и  будали)  да  ви  кажат  што  навистина  мислат  и  да  ги  убедите  во  вашиот  сериозен  пристап  кон
пазарот .  Без  разлика  соци�ално  или  ме�нстрим  претпри�атие ,  бидете  сериозни  и  подгответе  се  да  не  успеете  и
повторно  да  застанете  и  ако  паднете .  И  да ,  колку  помлади  почнете-  толку  подобро .  
Благодарам  UACS за  поканата ,  секогаш  е  задоволство  да  се  работи  со  млади  луѓе  “

-  Сподели  Ирина  Јаневска ,  АРНО

„IdeaMakers - UACS START UP
Competition



Друг  настан  во  2019-та  година ,  ко�  вкчучуваше  говорник  од  АРНО  (Ирина  Јаневска )  беше  Работилницата  за  воспоставените
истражувачки  и  аналитички  центри  на  на�големите  политички  партии  во  Северна  Македони�а .  Директната  покана  до�де  преку
Меѓународниот  републикански  институт   во  С .  Македони�а  ко�  �а  организираше  работилницата  на   30.11.2019 година  во  Скоп�е .
Имено ,  канцелари�ата  на  Меѓународниот  републикански  институт  (ИРИ )  во  Северна  Македони�а  спроведува  програма  насочена  кон
за�акнување  на  капацитетот  и  соработката  помеѓу  истражувачките  и  аналитички  центри  на  четирите  на�големи  парламентарни
партии .  Во  то�  контекст ,  ИРИ  има  спроведено  и  сери�а  на  работилници  за  проценка  на  регулативите  за  вли�анието  со  фокус  на
проблемот  со  управувањето  со  отпадот  од  пластичните  кеси  за  купување .  

За  да  може  ово�  процес  да  биде  инклузивен  и  да  ги  вклучи  ставовите  на  ГО  кои  се  активни  во  областа  на  заштитата  на  животната
средина ,  АРНО  беше  покането  да  даде  презентаци�а  за  сво�ата  работа  од  оваа  област  на  работилницата  ко�а  се  одржа  на  30-ти
ноември  2019,  во  Скоп�е .  Присутните  претставници  беа  воодушевени  од  успешните  приказни  за  зелените  бизниси  што  ги  сподели
Ирина ,  на  кои  подоцна  и  пристапи�а  дел  од  претставниците  на  партиите  за  понатамошно  споделување  идеи  за  зелен  маркетинг  и
употреба  на  локални  брендови  и  услуги  кои  �а  поддржуваат  локалната  зелена  економи�а .

Работилница за животна средина со
аналитичките центри на партиите



Во  рамките  на  препознавањето  на  улогата  и  продонесот  што  АРНО  го  има  во  областа  на  СП ,  Ирина  Јаневска  беше  поканета  да  се
обрати  на  Конференци�ата  „Екосистем  на  соци�ално  претприемништво ,  примери  и  добри  практики“  што  се  одржа  на  2-3 декември ,
Кипар .  Конференци�ата  беше  организирана  од  Кипарската  комора  за  тргови�а  и  индустри�а  и  Генералниот  директорат  за  европски
програми ,  во  рамките  на  ко-финансираниот  проект  Интеррег   Балкан  Мед  и  Иници�ативата  „Региони  на  европска  соци�ална
економи�а“  на  Европската  комиси�а .  

Настанот  имаше  за  цел  да  обезбеди  преглед  на  екосистемот  за  соци�ално  претприемништво  на  европско  ниво  и  да  претстави  некои
добри  практики  и  примери  на  соци�ално  претприемништво .  Конференци�ата  беше  насочена  кон  креаторите  на  одлуки  и  политики ,
локалните  власти ,  непрофитни  организации ,  невладини  организации ,  студенти ,  како  и  сопственици/менаџери  и  стручни  обучувачи .
По  покана  на  колегите  од  Асоци�аци�ата  за  менаџмент  и  конслатинг  за  консултантски  менаџмент  „МКА  2000“,  Ирина  им  се  обрати  на
присутните  со  презентаци�а  на  националниот  контекст  на  разво�  на  СП ,  успешни  приказни  меѓу  кои  беше  истакнат  потенци�алот  и
креативноста  на  зелените  бизниси .

Конференци�а за соци�ално
претприемништво во Кипар 



АРНО  во  медиумите



ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 



ЗАВРШНА СМЕТКА 2019 



ПРОЕКТИ 2019 



Ние  правиме  АРНО !



Булевар ВМРО, 1/2-7
1000, Скоп�е 

+389 77 855 832
www.arno.org.mk


