
1 

 

 
 

ГПДИШЕН ИЗВЕШТАЈ                 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

ПРЕДГПВПР 

Ппчитувани, 
 
Ппзади нас пставаме гпдина вп кпја ни се случија мнпгу рабпти, а и ние направивме 
да се случат мнпгу рабпти. Вп 2016-та направивме Часпви за гптвеое и мпжеме да 
кажеме дека тпа беа највкусните два месеци пд гпдината. Вп 2016-та ппвтпрнп се 
вративме сп ппбедник пд Регипнален натпревар за зелени бизнис идеи. И вп 2016-та 
сфативме дека мнпгу сакаме да рабптиме сп ученици, па така гп смисливме и 
прпектпт Students Today –Responsible Entrepreneurs Tomorrow.  
 
Ппзади нас пставаме гпдина, вп кпја ние “се пставивме“ рабптејќи неумпрнп да 
направиме и спздадеме мпжнпсти за граданите. Изминатата гпдина бевме дел пд 
мнпгу настани и станавме членки на ппвеќе платфпрми и спјузи каде најдпвме нпви 
пријатели и кплеги сп исти вреднпсти.  
Вп гпдината штп претстпи ветуваме дека ќе прпдплжиме таму каде никпгаш не 
застанавме, а тпа е вп прпмпцијата на спцијалнптп претприемништвп, 
филантрппијата, зелената екпнпмија, целите за пдржлив развпј и даваоетп на 
глас на ппмалку гласните преку псмислуваое на нпви пристапи и спцијални нпвации 
кпи нудат и будат прпмени.  
 
#спАРНОспУБАВОвп2017 
 
Со почит, 

Ирина Јаневска- основач и претседател на АРНО  

 



3 

 

Што е АРНП?                                      www.arno.org.mk 
contact@arno.org.mk  

АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ ОПЦИИ = АРНО  
АРНО е здружение за спцијални инпвации пснпванп вп македпнскипт градански пејсаж (август 
2013) сп ппсебна мисија за развпј и имплементација на спцијални инпвациии и прпмпција на 
нпви ппции и спвремен технплпщки пристап за прпмена на ппщтествптп. Вп мпментпв 
функципнираме какп хибридна прганизација (граданска прганизација сп екпнпмски 
активнпсти), нп кпга ќе гп имаме закпнпт за спцијалнп претприемнищтвп планираме да 
регистрираме и спцијалнп претпријатиеe(спинпф на coolinari).  
 

Нашата мисија: АРНО развива и ппддржува спцијална инпвација 

преку дизајнираое на нпви ппции вп пбласта на  дигиталната 
креативнпст и разлишни спцијални иницијативи, кпи ги  
развиваат активни, независни градани кпи дејствуваат заеднп и 
придпнесуваат кпн развпј на заедницата и ппзитивните 
ппщтествени прпмени. 
 

Нашата визија: Обликуваое на иднината преку сппделуваое на 

нащите ресурси и пткриваое на нпви пристапи. 
 

АРНО е прганизација сп визија, талент, енергија и ресурси. 
Организација кпја мпже да се смета за  креативен извпр на 
рещенија за ппдпбруваое на заедницата вп кпја живееме.Какп 
ппщтественп инпвативна прганизација ние сме тука сп пбврска, 
ппдгптвенпст и сппспбнпст да пдгпвприме на спцијалните 
прпблеми. 
 
Ние имаме прганизациски вреднпсти и ставпви кпи 
прпмпвираат и ппддржуваат инпвации: 

- Разбираое на кпмплексните ппщтествени пращаоа 
- Култура на инпвации 
- Пазарна приентација 

 
АРНО верува вп лидерствп „приентиранп кпн иднината “ и градеое на пднпси за спрабптка. 
Ние сме партнери сп сите кпи ги сппделуваат нащите вреднпсти и мисија: градански 
прганизации, приватни кпмпании, државни институции, нефпрмални групи. 
 
Нащата прганизација има за цел да негува разнпвидна рабптна средина кпја вклушува луде пд 
сите етнишки групи, религии, сексуални приентации и рпдпви идентитети кпи ги делат истите 
вреднпсти на медусебнп ппшитуваое и пдгпвпрнпст. 
 
Кпј е тимпт на АРНО? 
 Оснпвашите на АРНО се  креативни умпви сп филантрппски срца. Тимпт на АРНО нпси искуства 
пд  разлишни индустрии и пплиоа (граданскипт сектпр, ИТ индустријата, ПР, 
нпвинарствп,адвертајзинг, спциплпгија…). Сите нащи шленпви имаат специфишни вещтини и 
ппсветенпст за сппделуваое на истите.  
 
Партнери и ппддржуваши  
Партнери:  СГСУ “Лазар Танев”, Здружение Младите Мпжат , Y-PEER Macedonia 
Дпнатпри: UNDP, UNFPA ,The Rockefeller Brothers Fund , European Commission    
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РЕАЛИЗИРАНИ ПРПЕКТИ И ИНИЦИЈАТИВИ ВП 2016 
 

Coolinari 2.0                                                   2016… 

Coolinari 2.0 е свпевиднп прпдплжение на прпектпт „Младинска прпфесипнална кујна:нпви 

технплпгии за спцијален бизнис“ дизајниранп да рефлектира највиспки спцијалнп-

претприемнишки вреднпсти. Вп рамки на пваа иницијатива (прва пд пвпј вид вп Македпнија) 

АРНО  вп спрабптка сп СУГС „Лазар Танев“ прганизираще ЧАСПВИ ЗА ГПТВЕОЕ сп најдпбрите 

гптваши пд Македпнија/ шаспви (курсеви) кпи беа ппнудени на пазарпт и пстварија прпфит пд 

400 евра кпи се реинвестираат вп ушениците.  Идејата на пвпј прпект 

беще да се ппттикне кулинарствптп и гастранпмијата преку вклушуваое 

на среднпщкплци пд СУГС „Лазар Танев“ вп прпектпт, пп кпј тие се 

ппспремни за пазарпт на труд. Активнпстите на пвпј прпект се шаспви за 

гптвеое сп прпфесипнални гптваши пд Македпнија.  

Секпј гптваш пдржа еден шас за гптвеое вп времетраеое пд  90+ 

минути, кпј се прпдаваще на брејнстер -птвпрен за секпј заинтересиран 

граданин/купуваш.Цената на ваушерпт за 1 шас гптвеое беще направена 

сппред пазарпт (1200 мкд и 2000 мкд за шаспт „македпнска кујна за 

странци“) и вклушуваще: сампстпјнп гптвеое ппд впдствп на гптваш 

експерт, ппмпщ пд ушеници-гптваши, намирници за ппдгптпвка на 

јадеоетп, какп и ппдарпк брендирана кујнска престилка и дрвена лажица. На шаспвите за 

гптвеое, за прпдажба беа излпжени и некплку кујнски престилки израбптени пд ушениците на 

среднптп текстилнп ушилищте „Кпшп Рацин“ и кујнски даски дпрабптени пд страна на 

ушениците пд СУГС „Гепрги Димитрпв“. 

Сите пстварени средства пд иницијативата  се реинвестират вп ушениците преку исппрака на 

пбуки за ппдпбруваое на нивната мптивација и вещтини пптребни за пазарпт на труд 

(мптивациски средби сп ппзнати гптваши, пбуки за какп да се претстават на спцијални мрежи, 

гптвеое сп предизвик вп хптел Мерипт, ушенишки кетеринг на Твитер Награди итн.)  
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Филантропија преку зелени идеи                           2016.... 
Филантрппија за зелени идеи* е гпдищен кпнкурс кпј 
ппддржува  развпј на мали, лпкални пдржливи бизнис идеи вп 
Албанија, Кпспвп, Македпнија, Црна Гпра и Србија. *Терминпт 
„зелени идеи“ пзнашува идеи кпи придпнесуваат кпн живптната 
средина, кпи кпристат ресурси пд лпкалната заедница и кпи 
придпнесуваат кпн пдржливипт развпј (интеграција на 
лпкалните, екпнпмските, спцијалните и екплпщките пптреби и 
припритети на заедниците). Кпнкурспт е ппддржан пд  Фпндпт 
на Браќата Рпкфелер (Rockefellers Brothers Fund) пд САД. 
Од 2015-та гпдина, вп Македпнија ,наципналнипт кпнкурс гп 
администрира АРНО. Пп 4-ри гпдини ушествп на регипналните натпревари Македпнија вп 
2015-та за прв пат има и свпј ппбедник- Прва задруга на пптрпщуваши на прганска храна „Наща 
Дпбра Земја“ а вп 2016-та имаме ппвтпрнп ппбедник: Марта Мпјспва сп нејзинптп 
студип„СПИН“.  
 
Студиптп „Спин“ има мисија за ппдигнуваое на екплпщката свеснпст на кпнзументпт за 
реупптреба на старипт мебел, предмети и материјали кпи се дел пд секпјдневнипт птпад. 
Преку псмислените активнпсти директнп влијаатна намалуваоетп на дел пд птпадпт (кпј 
најшестп заврщува какп средствп за пгрев), а сп тпа и на загадуваоетп на впздухпт, щтп 
претставува серипзен прпблем вп ппследните некплку гпдини. ’Спин‘ сп еден нпв и креативен 
пристап, напда нашин старите паршиоа ппвтпрнп да ги заживее спздавајќи нпви и свежи 
дизајни, сп задржуваое на нивната функција, нп некпгащ и сп нејзина кпмплетна прпмена.  

Вп текпт на 2016/2017  Марта Мпјспва  гп реализира свпјпт прпект сп ппмпщ на финансиската 
ппддрщка пд Фпндпт на браќата Рпкфелер вп изнпс пд 10 000 дплари. Мпнитпринг на 
имплементацијата на идејата ќе врщи „АРНО“.  
 
10 дена активизам  (иницијатива на Y-PEER Македонија)                                          2016 
Вп 2016, Y-PEER Македпнија пд 5 дп 15 декември сп ппддрщка на 

канцелариите на УНФПА и УНДП  ја имплементираще кампаоата  „10 

дена активизам“. Вп рамки на кампаоата Y-PEER Македпнија 

спрпведе серија на рабптилници за целите за пдржлив развпј вп 

Скппје, Велес, и Кратпвп,  Мнпгу активнпсти беа вп пнлајн и пфлајн 

светпт каде младите сппделуваа свпи ппраки заеднп сп целите за 

пдржлив развпј.   
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„ Ученици денес- одговорни претприемачи утре“                                                                2016-2018 

Прпектпт „ Ушеници денес- пдгпвпрни претприемаши утре“ има за цел да ги надгради 
ппстпешките прпграми за претприемнищтвп вп ушилищтата, прпмпвирајќи ги кпнцептите на 
филантрппија, кпрппративна ппщтествена пдгпвпрнпст ушејќи ги младите и за нпвите бизнис 
мпдели на спцијални претпријатија. Преку пбуките кпи ќе ги исппрашаат прганизациите, 
ушениците и прпфесприте ќе имаат щанса да стекнат нпви знаеоа, нп и практишни вещтини. Вп 
рамки на прпектпт предвиденп е ушениците да мапираат и ппсетат кпмпании пд нивната 
заедница кпи се ппщтественп пдгпвпрни ,самите да симулираат функципнираое на 
ппщтественп пдгпвпрни кпмпании или спцијалнп претпријатие, а какп краен настан ушениците 
пд трите земји вп Скппје ќе прганизираат гала-вешер каде ќе има тивка аукција на фптпграфии. 
Спбраните средства пд настанпт, ушениците ќе треба низ прпцес на заеднишкп нпсеое пдлуки 
да ги дпнираат вп ппщтествена иницијатива кпја тие ќе ја изберат. 
Осмислуваш и нпсител на пвпј прпект е  „АРНО“ кпе заеднп сп партнерите – СУГС Раде 
Јпвшевски – Кпршагин вп Скппје (Македпнија), Гимназија Лиздеикпс вп Радвилищкис 
(Литванија), Прва сущашка гимназија вп Ријека (Хрватска) , и прганизацијата “Аут пф д Бпкс” 
(Белгија) ќе гп имплементира пвпј 26 месешен прпект, кпј е финансиран пд Наципналната 
агенција за еврппски пбразпвни прпграми и мпбилнпст преку прпграмата ,,Еразмус +“. 

 
 

„Чиста филантрппија“          2016 
Вп 2016 –та бевме ппвтпрнп 
финалисти на наградата за 
спцијалнп претприемнищтвп кпја ја 
прганизира Младиинфп -  „ Social 
Impact Award“  нп пвпј пат сп 
партнерска идеја за иницијатива 
кпја ја нарекпвме „Чиста 
филантрппија”.  
 
 „Чиста филантрппија” е 
иницијатива псмислена пд 
Здружениетп за спцијални 
инпвации „АРНО“  кпја ќе се спрпведува вп партнерствп сп “Лпндри Кафе”.  
Целта на иницијативата е да ги ппвика граданите наместп вп кпнтејнери, пблеките кпи не им 
требаат, да ги дпнесат вп “Лпндри кафе”. Вп “Лпндри Кафе” дпнациите ќе бидат исперени и 
испеглани, и пптпа “АРНО” ќе се ппгрижи тие дпстпинственп да се дпстават дп пние на кпи 
најмнпгу им требаат.  Прпграмите за дпнации ќе имаат разлишни целни групи: пд млади луде 
кпи не мпжат да си дпзвплат делпвна пблека за свпетп првп интервју за рабпта, дп пензипнери 
на кпи им треба тпппл чемпер и тпппл збпр.
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Финансиски извештај 2016 

 

Дпнатпр Наслпв на прпектпт Перипд на 
спрпведуваое 

Вкупен 
грант 

Фпнд на браќата 
Рпкфелер- САД 

„Развпј на филантрппијата и 
пдржливипт разпј вп 
Р.Македпнија “ 

Април 2016- 
април 2017 

60.000 
USD 

Фпнд за население на 
Обединети Нации, 
Наципнална Канцеларија 

„Y-PEER Македпнија: 10 дена 
активизам“ 

Нпември-
декември 2016 

88.600 
MKD 

Еврппска Кпмисија 
(Еразмус+) 

„Ушеници денес-пдгпвпрни 
претприемаши утре“ 

Септември 2016- 
пктпмври 2018 

104.975 
EUR 

Екпнпмска активнпст „Часпви за гптвеое“ Мај 2016 400 EUR 

 

  

*Заврщна сметка вп прилпг  


