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ПРЕДГОВОР

AРНО е организаци�а со визи�а, талент, енерги�а и ресурси. Организаци�а ко�а
може да се смета за креативен извор на решени�а за подобрување на
заедницата во ко�а живееме. Како општествено иновативна организаци�а ние
сме тука со обврска, подготвеност и способност да одговориме на соци�алните
проблеми. Ние имаме организациски вредности и ставови кои промовираат и
поддржуваат иновации: разбирање на комплексните општествени прашања,

култура на иновации, пазарна ориентаци�а.

Годината �а започнавме како партнери во проектот “Холокаустот на Балканот”

за да го осветлиме темното минато и да го отвориме патот за уште посветла
иднина. Имавме прекрасни партнерства преку целата година вклучува�ќи �а
соработката сo невладината организаци�а “La Sabina de El Bonillo”. Особено
сме горди за повторното стартување на еден од нашите на�рани проекти со
младите ученици  од “Лазар Танев”, проектот Coolinаri. Годинава преку “Часови
за готвење Слоу Фуд” покра� помошта за учениците за нивно полесно
пласирање на пазарот на трудот исто така зборуваме и за свежата сезонска
храна и не�зината вредност. Го завршиме и STRET проектот (Ученици денес
-одговорни претприемачи утре) преку ко� ги едуциравме  младите за тоа како
да бидат успешни претприемачи. Имаме големи надежи за секо� од
учесниците во проектот и веруваме дека ќе бидат успешни претприемачи во
иднина. Зборува�ќи за иднината ние како организаци�а отсекогаш сме
верувале во фокусирање на нашите ресурси во филантропи�ата. Оваа година
не само што �а организиравме “Филантропи�а преку зелени идеи” во
Македони�а четврти пат по ред, исто така даваме  и подршка  за сите зелени
идеи кои се на пазарот. Нашата канцелари�а стана зелена и со „Пакомак“

започнавме да рециклираме харти�а и пластика. Целосно �а “рециклиравме” и
нашата канцелари�а со зелениот бизнис- “SPIN”(СПИН), поранешен победник
на регионалниот натпревар „Филантропи�а преку зелени идеи 2016“.

Нека 2019 година донесе свежи, зелени и вкусни достигнувања за сите!

Ирина Јаневска, Ко-основач и Претседател.
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“ФИЛАНТРОПИЈА ПРЕКУ
ЗЕЛЕНИ ИДЕИ”

“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 и Босна. 

 

Ово� натпревар одбира по
тро�цата победници од
секо�а зем�а и ги избира
трите на�добри зелени идеи.

Овие зелени идеи добиваат
10.000$ за да започнат свое
мало зелено претпри�атие
во сво�ата зем�а. АРНО е
координатор на натпреварот
од 2015 и во своите 4 години
координаци�а со гордост
може да кажеме дека имаме
4 победнички идеи.
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ПРОМОТИВЕН НАСТАН ЗА
НАТПРЕВАРОТ "ФИЛАНТРОПИЈА
ПРЕКУ ЗЕЛЕНИ БИЗНИС ИДЕИ
2018".

На 29 ма� 2018 година
во "Јавна соба" АРНО
одржа 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.

 

Оваа година во
Македони�а,

Здружението за
менаџмент и
консалтинг „МКА 2000“

обезбеди награда за
трите национални
победници: секо� доби
менторска поддршка
во форма на ваучери
за користење на
сертифицирани
консултантски услуги.
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ЗЕЛЕНИ
ИДЕИ ВО
МЕДИУМИТЕ

Оваа година АРНО имаше
одлично медиумско покривање
за натпреварот "Зелени идеи",

Координаторот на проектот
Ирина Јаневска ги сподели
информациите со општата
�авност преку разни медиумски
по�авувања: на "Канал 5" ,"ТВ
Телма" Ирина, заедно со
минатогодишниот победник
Кристиан Шопов, сподели�а
некои совети и трикови за секо�
ко� што допрва требаше да
аплицира. Промотивниот настан
ко� го посети�а потенци�алните
кандидати, беше емитуван во
живо на Facebook и беше
проследен од страна на
медиумите поточно од
телевизиската куќа МРТ2.

На МРТ2 соработникот на АРНО
Ањеза Садику ги презентираше
сите релевантни информации
на албански �азик со цел да се
стигне до пошироката �авност.

Присуството на Ањеза во
медиумите беше од голема
важност за повикот да стигне до
што поголема група на луѓе. Таа
исто така имаше медиумско
по�авување, беше дел и од ТВ –

шоуто “Попладне со нас ” на ТВ
Шења. Финалниот настан за
зелени идеи беше покриен од
ТВ 21 и во текот низ целиот
натпревар имаше голема
покриеност од различни
портали.
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ЗЕЛЕНИ ИДЕИ
ВО
МЕДИУМИТЕ
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НАЦИОНАЛЕН
НАТПРЕВАР ВО
МАКЕДОНИЈА

 

На 5ти Јули во Скоп�е беше одржан
националниот натпревар за Македони�а.

Жирито од 8 експерти ги вклучуваше
Кристиан Шопов “Зелена магична
продукци�а”, Јане Заевски “Храна за сите”,

Влатко Данаилов “МКА 2000”, Габриела
Мицевска “Swisscontact worldwide”,

Фисник Шабани “Strategic Development

Consulting”, Ирина Јаневска “Здружение
за соци�ални иновации - АРНО”, Ма�а
Антевска “Европска банка за
реконструкци�а и разво�” и Робертина
Бра�ановска “Македонско еколошко
друштво”.

Жирито ги избра “ЕКО дете” (Јасмина
Главинчева -Визарт), “Диза�н за сите од
повторно употребен матери�ал” (Мари�а
Митевска Pink Support Пинк поддршка) и
“Гаџун-Лек на кралевите, крал на
лековите ” (Кристина Тодорова Ековита).

Вкупно 11 зелени идеи се натпреваруваа
за пласман во македонското финале.

Финалистите презентираа идеи за
бизниси кои имаат економски
перспективи, позитивно вли�аат врз
животната средина и општеството и
поседуваат елемент на иновативност.

Покра� победничките идеи останатите
финалисти се натпреваруваа со идеи за
редиза�н на велосипеди, мобилна
апликаци�а за карта на отпад, сапун од
природно коз�о млеко, иновации за
системите за наводнувањекапка по капка,

така наречената нова органска салата,

самопослуга за  големопродажба на
производи, пчеларници за органски мед и
восок, и услуга за боење со природни бои.

Тро�цата победници на национално ниво
доби�а ваучер за консултантски услуги,

обезбедени од "МКА2000".



ИЗЈАВИ ОД
ПОБЕДНИЦИТЕ

“Ние сме лоцирани во селото Опила, 2км
оддалечени од општината Ранковце, 20км
оддалечени од Крива Паланка и ние сме
единствените во регионот а можеби и
подалеку кои повторно употребуваат
матери�али, матери�али кои инаку ќе
бидат фрлени и ќе создадат големи
количини на отпад.  

Ние исто така диза�нираме за лицата со
попреченост и иако во Македони�а ова е
се уште табу тема досега имаме голема
побарувачка. Замислете да диза�нирате
џемпер за слепа личност, со етикета на
ко�а може да и �а пренесете дознае на таа
личност големината, бо�ата, па дури и
диза�нот или принтот на џемперот ко� ќе
го носи "

МАРИЈА МИТЕВСКА
 „PINK SUPPORT“
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ИЗЈАВИ ОД 

ПОБЕДНИЦИТЕ

“Горда сум што сум една од националните
победници за зелени идеи. Ние носиме нова
перспектива за околината на Вардар и го
поттикнуваме разво�от на други иници�ативи
од нашиот град”

КРИСТИНА ТОДОРОВА
 „ЕКОВИТА  НЕГОТИНО“

 15



ИЗЈАВИ ОД
ПОБЕДНИЦИТЕ

“Еко деца е лини�а на детски производи
(книги, боенки, блокови за цртање,

роденденски картички итн.) кои можат
да се засадат, да се одгледуваат и да
израснат во на�различни растени�а. 

Отпадната харти�а ќе се собира од
градинки и училишта додека луѓето со
посебни потреби и други ранливи
категории на граѓани ќе помогнат да
биде рециклирана и од неа да се
создадат нови диза�ни. Овие производи
подоцна можат да се купат онла�н, во
книжарниците и на игралиштата".

ЈАСМИНА  ГЛАВИНЧЕВСКА
ОД  "ВИЗАРТ"
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Филантропи�а за зелени идеи 2018

Регионален натпревар
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Во Јули 2018 Балканската Зелена
Фондаци�а ( Balkan Green Foundation)

(BGF) организираше годишен
регионален натпревар на Филантропи�а
за Зелени Идеи во Маврово,

Македони�а. Конкурсот ко� ги собра
претставници од зем�ите на Западен
Балкан им даде можност да ги
претстават своите зелени и иновативни
идеи. Претставниците од Македони�а ги
презентираа трите идеи “ЕКО-дете"

(Јасмина Главинчевска-Визарт), "Диза�н
за сите од повторно употребен
матери�ал" (Мари�а Митевска-Пинк
поддршка), "Гаџун- лек  на кралевите и
крал на лековите" (Кристина Тодорова-

Ековита).

 

На натпреварот се додели�а три
награди во висина од $10,000 за
имплементаци�а на проектот: прво
место за Анди Красниќи, "Зелена
помош" ("Green Aid"), второ место:

Дарко Савељиќ, "Урбано село" ("Urban

Village story") и трето место: Ма�линда
Авдиу, "Супер Џем" ("Super Xhem"). 

 

Победниците беа избрани од независно
интернацонално жири составено од
експерти од различни области.

Филантропи�ата за зелени идеи е
проект на Балканската зелена
фондаци�а ( Balkan Green Foundation)

(BGF), поддржана од програмата на
Фондаци�ата Браќа Рокфелер во
Западен Балкан. Партнери во регионот
се АРНО (Македони�а), Форум за
граѓанска иници�атива (Косово), Фонд
за активно граѓанство (Црна Гора),

Фондаци�ата Мозаик (Босна и
Херцеговина), Партнери Албани�а
(Албани�а) и Фондаци�ата Траг (Срби�а).
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КРИСТИЈАН ШОПОВ
“ХОКУС ПОКУС
РЕЦИКЛИРАЊЕ Е ВО
ФОКУС” ДОБИ
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА

 Пакомак заедно со Пивара
Скоп�е и Холандска
амбасада �а доби�а
Националната награда за
на�добра општествено
одговорна практика во 2018

година, за проектот "Хокус
Покус, рециклирањето е во
фокус", имплементирана од
нашиот победник за зелена
иде�а ЕКО магионичарот
Кристи�ан Шопов. 

 

 

Со неговата зелена иде�а на
интересен и забавен начин
50.000 деца научи�а како
правилно да го селектираат
отпадот за да може подоцна
да се рециклира.

 

 

 Наградата доделена од
Министерството за
економи�а и
координативното тело за
општествена одговорност
треба да биде алатка ко�а ќе
ги мотивира да продолжат
да ги едуцираат на�младите
за важноста на заштитата
на животната средина во
иднина.
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КРИСТИЈАН ШОПОВ
ЕКО ШОУ

 
На 8ми декември 2018 во
Македонската филхармони�а
Кристи�ан Шопов го одржа
своето прво големо магично еко
шоу. Ова исто така се покажа
како на�успешен момент во
неговата зелена кариерата ако се
земе во предвид дека билетите
за сите три настани беа
распродадени за една недела и
родителите бараа дополнителни
билети преку соци�алните мрежи.

 

Шоуто беше отворено со танцов
перформанс од „Обединети
танчари“ (“Dancers United”)

светски хип хоп шампиони на
деца со даунов синдром. Имаше
900 луѓе во публиката. Сите
матери�али што ово� млад
илузионист ги користи во шоуто
(облека и предмети) се 

рециклирани.

"Најголемата награда од ова шоу
е гледањето на слатките и
насмеани лица кај младата
публика. Тие навистина се моја
најголема мотивација за да
продолжам со мојата професија и
да продолжам со овие еко
едукативни претстави! Се
заблагодарувам на сите што
присуствуваа, се надеваме дека
уживавте во шоуто исто колку и
ние кои го подготвувавме. Ние
секогаш бараме нешто ново,
интересно, едукативно и се
разбира магично! "- 
изјави Кристијан Шопов.
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РАСТЕМЕ
ПОЗЕЛЕНИ

По неколку месеци
прибирање стара харти�а,

соработниците од Пакомак
до�доа и �а зедоа целата
харти�а на АРНО од
канцелари�ата. Отсега АРНО
ќе собира харти�а и нема да
дозволи ниту еден лист да �а
напушти канцелари�ата во
општиот отпад.

"Ние не �а наследуваме зем�ата
од нашите предци, но �а земаме
од нашите деца" ќе биде нова
фраза на АРНО во
канцелари�ата и тимот на АРНО
ќе стои позади овие зборови.
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ОДБИЈТЕ (НЕ КУПУВАЈТЕ), 
ПОВТОРНО КОРИСТЕТЕ (ДА), 
РЕНОВИРАЈТЕ (О, ТОЛКУ, УБАВО)

Во духот на станување што по
зелени АРНО оваа година, исто
така, го поправи сво�от мебел со
помош на регионалната
победничка зелена иде�а од
2016 та "SPIN".

АРНО сега има убава
канцелари�а и создаде нула
отпад со оваа промена.

Иде�ата зад неа е да не го
фрлате стариот мебел, туку да
го поправите и да го
прилагодите за да изгледате
сосема ново.
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ХОЛОКАУСТОТ НА
БАЛКАНОТ

Проектот “Холокаустот на Балканот
– Истражување, Едукаци�а,

Сеќавање” имплементиран во
Романи�а, Срби�а, Бугари�а,

Хрватска, Македони�а и Грци�а е со
цел да ги презентира состо�бите во
времето на Холокаустот во овие
зем�и и да �а подигне свеста
особено помеѓу помладите луѓе за
тоа што се случило за време на
Втората светска во�на.

Проектот трае 14 месеци и е
финансиран од ЕУ програмата “ЕУ
за Граѓаните”

 

 

Проект координатор е
Романската организаци�а “Mod of

life” додека АРНО е еден од
партнерите.

 

 

Покра� подигнување на свеста
целта на проектот е и посочување
на негативните последици од
интолеранци�а, расизам и
дискриминаци�а на одредено
малцинство кои се тековни
проблеми и денеска.
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ПРВ СОСТАНОК ЗА
ПРОЕКТОТ

Во периодот помеѓу
12-14 Јануари 2018 во
Турно Северин
Романи�а беше
одржан првиот
логистички состанок
за проектот
Холокаустот на
Балканот.

 

На ко� присуствуваа
два�ца претставници
од АРНО  како и по
два�ца претставници
од секо�а од
организациите од
Романи�а, Бугари�а,

Хрватска, Грци�а и
Срби�а.

 

 Партнерските
организации
разговараа за сите
аспекти од проектот
почнува�ќи од нивните
одговорности за
време на ово� проект
како и подготовки за
претсто�ните настани
во секо�а од нивните
зем�и.
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ПРВА СРЕДБА ВО
БУКУРЕШТ,
РОМАНИЈА

Првата средба за проектот
“Холокаустот на Балканот –

Истражување, Едукаци�а,

Сеќавање” се одржа 21-22

Април во Букурешт,

Романи�а. 

 

Групата беше составена од
24 луѓе по 4 претставници
од секо�а држава.

Учесниците се собраа да
дискутира за геноцидот во
Букурешт за време на
Холокаустот.

 

 На 21ри Април се одржа
состанок со експерти од
“Национален центар за
ромска култура” и
“Национална aгенци�а на
Ромите”.

 

 На оваа средба фокусот
беше ставен на последиците
од Холокаустот во Романи�а.

Во вториот дел од агендата
групата ги посети
„Државниот евре�ски театар“

и Синагогата во Букурешт. 

 

Претставниците на АРНО се
врати�а со многу
инспираци�а да го водат
ово� проект и да се посветат
повеќе на оваа тема.
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ВТОРА СРЕДБА
ВО ОСИЈЕК
,ХРВАТСКА

„Сметам дека моето учеството на
проектот „Холокаустот на Балканот“ е од
големо значење пред се за моето
образование и подобрување на моите
знаења во однос на темата Холокаустот,

како еден од на�знача�ните периоди во
истори�ата на човештвото. Според мене,

учеството беше едно големо искуство,

пропратено со запознавање нови луѓе,

размена на културите, кои се главна
водилка за напредок на општеството.

Како ученик, мислам дека ваквите
проекти се од огромно значење за
разво� на единките, а и на целата
популаци�а, стекнување со знаења од
истори�а, а со самото тоа и создавање на
подобро утре и издигнување на светот
во секо�а смисла. "

 

Из�ава на Ева Сто�ановска,  (16) ученик.

Помеѓу Ма� 25-28, 2018 во Осиек,Хрватска се одржа
втората средба од проектот посветен на Холокаустот во
Хрватска. 

 

На настанот присуствуваа 24 учесници од Хрватска,

Романи�а, Срби�а, Бугари�а, Македони�а и Грци�а.

Претставници на АРНО кои присуствуваа на ово� состанок
беа: Јетмир Асани, Петар Јаневски, Ева Сто�ановска и
Дарио Короли�а.
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ТРЕТА СРЕДБА ВО
СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА

Во периодот од 29 Јуни до 02 Јули 2018

година се одржа третата средба
посветена на Холокаустот во Македони�а.

На локалниот настан организиран од
АРНО присуствуваа 24 учесници од
Македони�а, Бугари�а, Срби�а, Романи�а,

Хрватска и Грци�а како и локални
посетители.

 

За време на ово� настан учесниците го
посети�а „Мемори�алниот центар на
Холокаустот на Евреите од Македони�а“

каде што �а имаа можноста да бидат дел
од едукативна тура и аудио визуелно
доживување кои им овозможи�а да
дознаат повеќе за животот на Евреите во
Македони�а.

 

 Во рамките на агендата за нашата зем�а
учесниците исто така �а посети�а
гимнази�ата “Раде Јовчевски Корчагин” во
Скоп�е каде што студентите презентираа
видеа и сведочења од преживеани
Евреи, сведочења кои секогаш ќе останат
запаметени.

“Во име на АРНО дозволете ми уште
еднаш јавно да изразам благодарност до
Музејот на Холокаустот на Евреите од
Македонија и на директорот Горан
Садикаријо кои излегоа во пресрет на
нашите барања ги отворија вратите на
музејот и организираа тура што уште
еднаш да нагласиме ги остави гостите
без зборови. Задоволни сме од поддршката
на клучните актери и засегнати страни и
благодарение на овој проект се
чувствуваме добредојдени и мотивирани
да работиме на оваа тема со младите луѓе
уште повеќе.” – Катерина Панова Матоска
-претставник од АРНО.
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Помеѓу 27 -30  Јули 2018 во Белград,

Срби�а се одржа четвртата средба од
проектот. 

 

Првата активност од средбата во
Белград беше работилница во групи
од по 4 лица од зем�ите партнери.

Како дел од активностите,

говорникот, член на Евре�ската
заедница презентираше слики и
приказни од преживеаните жртви
на Холокаустот. Врз основа на
сликите учесниците ги откриваа
своите емоции кои сликите ги
пробуди�а со цел да се доловат и
разберат чувствата и атмосферата
што �а предизвика Холокаустот.

 

Остатокот од средбата продолжи со
посетување на различни места низ
Белград поврзани со евре�ската
истори�а и отворање на многу
дискусии.

ЧЕТВРТА СРЕДБА ВО
БЕЛГРАД ,СРБИЈА

„Многу ми се допадна првиот дел од работилницата. Верувам дека
една од не�зините главни цели беше за луѓето да сфатат дека кога
зборуваме за Холокаустот не станува збор само за геноцид. 

 

Тоа е цел еден комплексен процес на одземање на човековите
права, одземање на нивното образование, фамилии, вредности,

морали и на кра� уништување на она што останало од нив.

Говорникот покажуваше слики на луѓе и човечки судбини кои
засекогаш ќе останат врежани во моето сеќавање.” – Ирина Јаневска
учесник.
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Средбата во Бугари�а се одржа во
периодот од 1-3 Септември 2018

во Евре�скиот Културен Центар.

Агендата беше со цел партнерите
од проектот да се запознаат со
различните приказни од
Холокаустот во Бугари�а.

Приказни со среќен кра� за
48.000 Евреи кои го преживеа�а
ово� страшен период кога 6

милиони Евреи загинаа за време
на Холокаустот во Европа.

Бугарскиот партнер -невладината
организаци�а „Младинската и
граѓанска иници�атива во
долината на розите„ "Youth and

Civil Initiatives in the Rose Valley"

во соработка со “Шалом
Асоци�аци�ата на Евреите во
Пловдив” имаа подготвено
презентации и филмови на
темата. Како дел од настанот
претседателот на Евре�ската
заедница во Пловдив гoсподин
Светозар Калев �а презентираше
истори�ата на Евреите во Бугари�а
и книгата издадена од нивната
асоци�аци�а напишана за сите
луѓе кои придонеле за
спасувањето на Бугарските Евреи.

ПЕТТА СРЕДБА ВО
ПЛОВДИВ БУГАРИЈА

“Како учесници научивме
дека во времето на во�ната и
големиот притисок од
Нацистичка Германи�а,

Бугарската црква,

припадници на на�различни
групи како писатели, трговци,

доктори, пратеници и обични
луѓе протестирале против
депортаци�а на Евреите од
Бугари�а и оваа активна
граѓанска заедница
придонела за среќниот кра�
на многу од преживеаните.

Ми се допадна оваа средба и
за мене на�драгоценото
нешто од ово� настан беше
присуството на тро�ца
преживеани од Холокаустот
-тро�ца истакнати Евреи од
Пловдив  кои зборуваа за
нивните стравови и
искушени�а во периодот кога
“Законот за заштита на
наци�ата” беше донесен во
1941.” Из�ави претставник од
АРНО Ањеза Садику.
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Помеѓу 19 – 21 Октомври
2018 во Солун, Грци�а се
одржа последната средба
од проектот Холокаустот
на Балканот.

 

 На состанокот
присуствуваа 24

претставници од 6 зем�и.

Целта на средбата беше да
се добие подлабоко
разбирање за истори�ата и
културата на Евре�ската
заедница во регионот
пред Холокаустот,

културната разноликост на
Европа како и големината
на трагеди�ата
предизвикана од
Холокаустот.  

 

Агендата на средбата
вклучуваше: посета на
Евре�скиот музе� во Солун,

презентаци�а за
Холокаустот во Грци�а,

посета на „Синагогата на
манастирите“ и плоштадот
„Слобода“ споменик на
Холокаустот на Евре�ската
заедница.

ШЕСТТА СРЕДБА
ВО СОЛУН
ГРЦИЈА

Средбата во Солун, односно шестиот
настан од проектот Холокаустот на
Балканот беше неверо�атно искуство.

Уште од самиот почеток на ово� настан
бевме топло примени од организаторите
и на почетокот на вториот ден имавме
шанса да се запознаеме со минатото на
Евреите во Грци�а, поточно од Солун.

 

 Многу сум благодарна за ова искуство
пред се на АРНО а потоа и на партнерите
од Романи�а кои тоа го овозможи�а. Го
проширив моето знаење и во исто време
добив шанса да запознавам нови луѓе
кои се исто толку ентузи�асти и сакаат да
дознаат повеќе за истори�ата на Евреите
колку што и �ас.

 

 Многу сум задоволна и ќе продолжам да
�а раскажувам оваа тажна приказна. 

 

Из�ави Мари�а Манева учесник- 

 

претставник на АРНО.
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Во финалната фаза од проектот секо� од
партнерите го одбележаа Меѓународниот
ден на сеќавање на жртвите од
Холокаустот.

 АРНО како организаци�а за соци�ални
иновации се одлучи за покреативен
пристап и организираше конкурс за
разгледница и есе� на темата Холокаустот
во Македони�а. Целта на конкурсот беше
да се инспирираат младите луѓе
креативно да се изразат преку пишан
збор или визуелно и на ово� начин да им
оддадат почит на жртвите од Холокаустот
како и да �а пренесат пораката дека ово�
трагичен настан никогаш нема да биде
заборавен.

Активноста беше осмислена за да се
инспирираат младите луѓе да креираат
уникатни решени�а кои ќе �а пренесат
пораката за:

-          Условите за време на Холокаустот
во Македони�а и зголемување на
свесноста особено помеѓу помладата
популаци�а за тоа што се случувало за
време на Втората светска во�на.

-          Посочување на негативните ефекти
кои се последица на интолеранци�а,

расизам и дискриминаци�а кон одредени
луѓе особено како актуелен проблем и
денес.

-          Оддавање почит спрема граѓани на
Македони�а, жртви на Холокаустот и да се
пренесе пораката дека ово� трагичен
настан никогаш не смее да биде
заборавен.

Повикот беше споделен преку
соци�алните медиуми и беа спроведени
презентации во две средни училишта во
Скоп�е: “Лазар Танев” и  “Раде Јовчевски
Корчагин”. Конкурсот беше отворен од
Декември 24, 2018 до Јануари 14, 2019.

КОНКУРС ЗА
РАЗГЛЕДНИЦА И ЕСЕЈ
“ХОЛОКАУСТОТ ВО
МАКЕДОНИЈА”



 31

Младите луѓе се отворени и силно мотивирани за
создавање на промени во општеството и  служење на сите
граѓани. Глобалната свест и интеракци�а им овозможи
пошироки перспективи за нивната улога во општеството.

Тие се желни да бидат вклучени, да вли�аат, да направат
промена. Затоа е круци�ално покра� охрабрување на
младите луѓе да бидат идните лидери во приватниот сектор,

тие исто така да научат за концептот на корпоративна
општествена одговорност / модел на соци�ални
претпри�ати�а и да имаат визи�а за себе си како одговорни
претприемачи.

 

Проектот Студенти денес -одговорни претприемачи утре се
фокусира на диза�нирање на приспособени програми за
промоци�а на соци�ално претприемништво и корпоративна
општествена одговорност на студенти од средно училиште
што го слушаат предметот “Претприемништво” во трите
зем�и Македони�а, Хрватска и Литвани�а.

Проектните модули се диза�нирани под водство на
признаени невладини организации од Македони�а и
Белги�а кои нудат целосна експертиза во диза�нот на
модулите и програмите чи�а цел е да го подобрат
теоретското знаење и вештините на учениците за тие да
станат идните одговорни претприемачи. Учениците и
професорите целосно се инволвирани во сите фази од
проектот и користат креативни алатки за да �а споделат
пораката на проектот (Онла�н кампањи, Фото конкурси, Гала
настани за собирање на средства) додека компаниите од
приватниот сектор споделуваат свои искуства и
овозможуваат практично учење преку изложеност во
реална бизнис средина.

СТУДЕНТИ ДЕНЕС-

ОДГОВОРНИ
ПРЕТПРИЕМАЧИ УТРЕ
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Вториот состанок од проектот
“Студенти денес -одговорни
претприемачи утре” се одржа на
11.03.2018 во Брисел Белги�а.

 Домаќин беше партнерската
организаци�а “Out of the Box

International”. Претставници од
АРНО беа Ирина Јаневска и
Катерина Панова Матоска.

Состанокот отвори простор за
дискутирање и потенцирање на
на�важните делови од проектот, 

препораки за наредните чекори и
претходно научени лекции.

 

На состанокот наставници од
гимнази�ата СУГС „Раде Јовчевски
Корчагин“ �а потенцираа успешната
приказна на Лина и Стефан кои
стигнаа до финалето на Social
Impact Award; посетата на Детската
клиниката за онкологи�а каде што
осознаа дека донаци�а не е само
пари и подароци но и посветено
време и ширење на добро
расположение(учениците поминаа
време со децата пее�ќи и игра�ќи
игри). Важно е да се напомени и
виртуелната студентска компани�а
„СП ПАКОРЧА“ ко�а беше креирана
во соработка со на�големата
национална компани�а за
управување со отпад “ПАКОМАК”.

Професорите од другите патнерски
училишта исто така ги сподели�а
нивните успешни приказни.

Одлично е чуството да се дознае
дека проектот постигнал резултати
поголеми од очекуваните.

ВТОР СОСТАНОК ВО БРИСЕЛ
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Третата обука се одржа од 25-31 Март 2018, во
Радвилишкис Литвани�а и фокусот беше
ставен на “МАРКЕТИНГ ЗА СОЦИЈАЛНИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА И КОРПОРАТИВНA

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ”. Студентите
имаа можност да се обединат и научат повеќе
за Еразмус + проектот. Подоцна имаа и
специ�ална обука за фотографи�а одржана со
помош на еден од учесниците -Мате�
Поповски студент од гимнази�ата СУГС “Раде
Јовчевски Корчагин”.

Учесниците од STRET (Студенти денес –

одговорни претприемачи утре) проектот не
само што се стекнаа со нови вештини но имаа
и многу културно когнитивни активности.

Првата вечер студентите ги претстави�а
своите национални танци, пее�а национални
песни и ги пробаа вкусовите(вкуси�а) на
националните ку�ни. Наредните денови тие го
посети�а  Шаула� (Šiauliai), на (Hill of Crosses)

Врвот на Крстовите  гледаа филм за
Литванскиот Олимписки шампион Рута
Меилтуте  (Rūta Meilutytė) и го посети�а
соци�алното претпри�атие Baldupe.

Професорите се запознаа со истори�ата на
градот Радвилишкис и неговите на�важни
об�екти како старите гробишта, симболот на
градот- локомотивата, вагонот на
депортирани, црквата каде што пресвета Дева
мари�а била родена и камбанари�ата.

После сите овие инспиративни посети
учениците се договори�а дека темата на фото
конкурсот ќе биде “Добрината е насекаде
околу нас ние само треба да �а препознаеме”. 

Интензивниот тренинг максимално ги
инволвираше студентите и тие го разви�а
критериумот за конкурсот, процесот на
одлучување, брендингот за генералната
кампања на проектот и го преведоа повикот
на нивниот локален �азик заедно со
искреирана визуелизаци�а за промотивната
кампањата. Групата се врати со многу задачи
и активности за сво�ата национална кампања.

ТРЕТА ОБУКА ВО
РАДВИЛИШКИС
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Последниот ден од проектот учесниците го посети�а
соци�алното претпри�атие „Молио Намукас“  (“Molio

namukas”)  лоцирано во Паневезис ( Panevėžys). Место
кое запослува луѓе со хендикеп кои изработуваат
домашни декорации од глина. Направени со многу
љубов рачно изработените производи ги воодушеви�а
сите присутни. Подоцна во градот учесниците �а
посети�а интернационалната соци�ално одговорна
компани�а „Хумано од луѓето за луѓето“ (“Humana

People To People”) ко�а собира користена(носена)

облека од на�различни зем�и и �а доставува до луѓето
на кои им е потребна. На�голем дел од облеката се
донира во Афрички зем�и. На учесниците од Хрватска
и Македони�а им подари�а меки(плишани) играчки за
да имаат нешто по што ќе се сеќаваат на оваа
извонредна компани�а. Во салата барот „Ману Гуру“

("Mano Guru") ,ко� ангажира луѓе со на�различни
зависности, учесниците покра� тоа што научи�а што
значи концептот соци�ална одговорност имаа и
можност да �а пробаат вкусната храна ко�а �а нуди
барот. Ова е и првото место во Радвилишкис во кое се
забранети цигарите и не се служи алкохол.

После сите овие инспиративни посети
учениците се договори�а дека темата на фото
конкурсот ќе биде “Добрината е насекаде
околу нас ние само треба да �а препознаеме”. 

Интензивниот тренинг максимално ги
инволвираше студентите и тие го разви�а
критериумот за конкурсот, процесот на
одлучување, брендингот за генералната
кампања на проектот и го преведоа повикот
на нивниот локален �азик заедно со
искреирана визуелизаци�а за промотивната
кампањата. Групата се врати со многу задачи
и активности за сво�ата национална кампања.

ТРЕТА ОБУКА ВО
РАДВИЛИШКИС



Откако се стекнаа со релевантни вештини и се запознаа со голем бро� на
примери студентите од трите школи разви�а свои национални кампањи на
темата “Добрината е насекаде околу нас ние само треба да �а препознаеме”.

Главната цел на кампањата беше да се инспирираат младите луѓе од Скоп�е,

Ри�ека и Радвилишкис да �а препознаат добрината во нивното општество и да
�а доловат преку фотографии. Младите фотографираа на темата: филантропи�а,

поддршка, помош, добрина, инспираци�а, емпати�а и се поврзано кое што шири
позитивната порака.

Десетте на�добри фотографии од секо� град беа испринтани и изложени на Гала
настанот за собирање на финансиски средства кои се одржа за време на
четвртата обука. Студентите го диза�нираа логото и визуелниот идентитет за
матери�алите од кампањата и натпреварот, ги утврди�а критериумите за
жирито, како и квалитетот, пораката и уметничката вредност на фотографиите.

Улоги во натпреварот им беа доделени на сите учесници во STRET проектот.

Овие активност ги вклучи учениците за да �а искористат и разви�ат сво�ата
креативност преку работа на диза�нот со користење на интернет алатката
(Canva). Студентите ги подобри�а познавањата на англискиот �азик (преку
преведување на матери�алите на локални �азици). Тимската работа, лидерските
вештини, преговарањето, индивидуалниот инпут, об�ективната критика сите
овие особини исто така играа голема улога.

Со цел да се практикува граѓански ангажман и демократски процес на
донесување одлуки, сите ученици (со поддршка на наставниците - проектните
координатори во училиштата) организираа национални упатства за жирито и
успеаа да изберат 10 на�добри фотографии по зем�а и по еден национален
победник од секо�а зем�а кои ги освои�а 3 -те Polaroid камери.

Бро� на поднесени фотографии на конкурсот = 193 фотографии.

36

КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЈА
“ДОБРИНАТА Е НАСЕКАДЕ
ОКОЛУ НАС НИЕ САМО ТРЕБА
ДА ЈА ПРЕПОЗНАЕМЕ”



Младите фотографи беа оценети врз
основа на: вли�анието, креативноста,

композици�ата  и пораката ко�а што �а
пренесуваат.

 

•             Експреси�а на темата – колку
добро е доловена темата
•             Креативност и оригиналност –

оригиналноста, свежината и изразот
на имагинаци�а на авторот ко� со
користење на медиумот �а пренесува
сво�ата иде�а.

•             Композици�а – важна за
диза�нот на фотографи�ата, колку
добро се вклопени сите визуелни
елементи заедно за да се изрази
пораката на фотографи�ата. На�важни
елементи се светло, бо�а, фокус и
�асност.

•             Потенци�ален соци�ален
импакт – сензаци�ата ко�а се добива
кога ќе се погледне фотографи�ата за
прв пат. Фотографии кои го
задржуваат вниманието ка� гледачот
будат чувство на смеа, тага, гнев,

вчудовидување, гордост или неко�а
слична силна емоци�а. Иници�алниот
импакт од фотографи�ата треба да
разбуди чувство на филантропи�а,

емпати�а, припадност на заедница и
да разбуди мотив за преземање на
акци�а кон правење на добро.

•             Порака – колку буди емоции
ка� гледачот, идеи кои се развиваат
поврзани со темата, пораката на
фотографи�ата
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КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЈА
“ДОБРИНАТА Е НАСЕКАДЕ
ОКОЛУ НАС НИЕ САМО ТРЕБА
ДА ЈА ПРЕПОЗНАЕМЕ”
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Четвртата обука во Скоп�е се одржа од
1ви до 7ми Ма� во Скоп�е, Македони�а.

Како дел од последниот проектиран
тренинг , АРНО организираше
прилагодена обука на темата
Менаџмент на настани (вклучува�ќи и
односи со медиумите), вештини за
собирање на средства и само
застапување  за сите учесници.

 

 Главната цел на активноста беше на
учесниците да им се разви�ат
вештини и насоки за организаци�а на
финалниот настан -Гала настанот за
собирање на финансиски средства. 

 

Како дел од практичната реализаци�а
на обуката и учењето учесниците ги
имплементираа ново стекнатите
вештини така што заеднички го
организираа завршниот настан тивка
аукци�а на филантропски фотографии.

Настан ко� се одржа на 4-ти Ма� во
Иновативниот Центар на Телеком во
Скоп�е. 

 

Местото за одржување на настанот
беше донаци�а од приватната
компани�а и на настанот имаше
панел обраќање и презентирање од
страна на претставници од
приватниот сектор со корпоративно
соци�ални одговорни практики и
локални соци�ални претпри�ати�а.

Студентите исто така го презентираа
тоа што го научи�а од проектот и ги
сподели�а нивните искуства.

ЧЕТВРТА ОБУКА ВО
СКОПЈЕ
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Настанот за STRET проектот
Гала настан за собирање на
финансиски средства -тивка
аукци�а за филантропски
фотографии беше одржан во
петок 4 –ти ма� 2018 во
Иновативниот Центар на
Телеком во Скоп�е. 

 

Посетителите наддаваа за
фотографии од студентите кои
беа дел од конкурсот “Добрината
е насекаде околу нас ние само
треба да �а препознаеме” кои
доаѓаа од градовите Скоп�е,

Риека и Радвилишкис.

На Гала настанот се раскажуваа
приказни за филантропи�а и
соци�ална одговорност
споделени од претставници на
приватниот сектор, соци�ални
претпри�ати�а и филантропите.

“Вистински дела на љубезност”,

“Охридска банка АД Скоп�е”,

“Лице во лице ”, и зелениот старт
ап “Храна за сите” зборуваа за
нивниот придонеси и правење
на добри дела во општеството.

Еко илузионистот Кристи�ан
Шопов имаше краток
перформанс изведува�ќи
едукативни магични трикови и
споделува�ќи �а пораката до
младите дека понекогаш
формулата за успешен старт ап е
да се има иноваци�а, добра иде�а
и добро срце.

Студентите успеа�а да соберат 11
200 денари (скоро 200 евра) од
аукци�ата.

ГАЛА НАСТАН
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“Во последните 2 години ние работевме
многу со студентите кои доаѓаа од 3

различни држави, разговаравме за
соци�ално претприемништво, улогата на
приватниот сектор, улогата на
образованието... Она што го научивме е
дека младите луѓе имаат потреба од
современи вештини но и пошироки
погледи. Така со нудење на концептите на (

етичко, одговорно, соци�ално )

претприемништво, нови бизнис модели,

вистински примери, уште еднаш се
вративме на почетокот дека заедничкиот
содржател и на�главна точка е
Филантропи�ата или желбата да им се
помогне на другите” – 

Из�ави Ирина Јаневска претседател на
АРНО.

ИЗЈАВИ ОД ГАЛА
НАСТАНОТ 

“Проектот адресира тема со
проминентна Европска димензи�а и се
соочува со предизвици круци�ални за
нашиот едукативен систем - Како да се
креираат подобри претприемачи и
уште побитно како тие да станат
одговорни претприемачи? Искрено се
надеваме дека резултатот од ово�
проект ќе вли�ае за подобрување на
политиките во рамките на
дефинираните стратегии и ќе
придонесе во креаци�а на нови
наставни планови со подобар квалитет
базиран на Европско искуство.” 

 

Из�ави Де�ан Златковски од
Националната агенци�а за Европски
едукативни програми и мобилност.



41

Карла Михич (Студент, Хрватска) 

 

“STRET проектот поврза три различни нации и
нивните култури. Беше одлично искуство да ги
подобриме нашите �азични вештини и
прошириме сво�от вокабулар. Сега знам како да
кажам фала  на литвански и македонски �азик. Ова
искуство покажа колку е битно да се едуцираме
ние младите луѓе и студенти за нашата иднина. Во
моето секо�дневно образование не бев во
можност да се стекнам со практично искуство кое
го стекнав тука. После ово� проект сум во можност
да работам телефонски маркетинг, организирам
конкурси, организирам настани, да започнам свое
соци�ално претпри�атие и да на�дам решение на
секо� проблем. Ќе ги запаметам сите луѓе кои ги
запознав од Риека, Скоп�е и Радвилишкис и се
надевам дека ќе се сретнеме пак.”

ИЗЈАВИ ОД
УЧЕНИЦИ

Луци�а Бистрович (Студент, Хрватска) 

 

“На�прво морам да им се заблагодарам
на моите професори Сања Падавич и
Љубица Божич што го препознаа
потенци�алот во мене затоа што тоа е
главната причина што сум во можност
да зборувам за STRET проектот сега.

Отсекогаш сум сакал да им помагам на
луѓето и проектот ми даде можноста да
научам како тоа да го направам. Исто
така запознав извонредни и интересни
луѓе од Македони�а и Литвани�а. Научив
многу за соци�ално претприемништво и
корпоративна соци�ална одговорност,

вежбав �авно говорење, давав интерв�у
на локалното радио и национална
телевизи�а и стекнав вештини за
работење под притисок. Навистина се
надевам дека ќе го искористам сето ова
знаење во мо�от иден професионален
живот.”
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Лука (Студент, Македони�а) 

 

“Ми се допадна ово� проект многу затоа што
научив како да работам во тим, да ги почитувам
другите и да зборувам во �авност. Исто така
запознав нови луѓе од други зем�и.”

ИЗЈАВИ ОД
УЧЕНИЦИ

Ругиле (Студент, Литвани�а) 

 

“STRET проектот им нуди на студентите
можност да се запознаат со корпоративна
соци�ална одговорност и соци�ални
претпри�ати�а. Стекнав големо искуство и
нови вештини. Запознав нови при�атели и
беше многу забавно. На�добриот дел од
проектот беше патувањето во Македони�а.

Имав можност да се запознаам со нови
култури. Се вљубив во Скоп�е неговите
луѓе и Балканската култура. Фала ти
STRET.”

Ведрана (Студент, Хрватска) 

 

“Проектот STRET започна како иде�а за студентите да
научат повеќе за претприемништво и започнување
на компании за помагање на општеството. Како
тине�џер не разбирав и не ми беше важно, но после
проектот тоа стана дел од мо�от секо�дневен живот.

Учењето на неформален начин преку игри многу го
подобри мо�от фокус и знаење. Покра� тоа што голем
дел од работите ги сработивме сами имавме многу
голема поддршка и помош од нашите наставници.

Работиме на неколку проекти во нашето школо и
започнавме со големи промени (мини еко градина,

виртуелни компании). Имавме прилика да
запознавме многу различни култури и сум многу
благодарен на тренерите, професорите а на�многу на
сите мои при�атели.”
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На 25.08.2018 АРНО заедно со
партнерските организации го
одржаа третиот состанок.

Партнерите дискутираа за проектот,

како напредува, што се имаат
постигнато досега и на�важното
како студентите ги искористи�а
парите од гала настанот.

 

Партнерите �а имаа задачата да ги
подржат одлуките на студентите но
и да ги водат низ процесот за
максимално да �а искористат оваа
можност.

 

 На кра�от парите од STRET

проектот кои се собраа од тивката
аукци�а беа еднакво поделени на
три дела за секое училиште да има
буџет ко� треба да се искористи за
да се генерираат повеќе пари. Иако
кога се одржа состанокот ниту едно
од училиштата ги немаа
искористено парите биде�ќи имаа
многу малку време (учениците и
наставниците беа на летен распуст)

тие тогаш одлучи�а како ќе ги
потрошат.

ТРЕТ СОСТАНОК ВО
РИЈЕКА –ХРВАТСКА

Студентите од Радвилишкис
Лиздеикос гимнази�а
планираат да ги искористат
парите од тивката аукци�а за
школска забава ко�а ќе го носи
името DJ во�нa. Ово� настан
организиран со цел да
привлече млади луѓе да
танцуваат и да соберат повеќе
средства се планира да биде
одржан на почетокот на
Октомври.

Второто средно училиште
СУГС Гимнази�ата “Раде
Јовчевски Корчагин” се
одлучи�а да го поправат
проблемот со своите
звучници. Парите ги
потроши�а за да купат нови
звучници за идните генерации
полесно да можат да
организираат школски
настани.

Третото средно училиште
“Прва Сушачка Хрватска
гимнази�а во Риека”од
Хрватска организираше настан
за собирање на средства.  На
настанот имаа сеси�а за кратка
приказна каде што се
продаваа брошури во
вредност од  5 HRK. Се
организираше и донаци�а за
собирање на  стара облека.

Донациите беа наменети за
засолниште за бездомници Св.

Фрање.На настанот исто така
имаше презентаци�а на
неколку од активностите од
STRET проектот кои беа
организирани во “Прва
Сушачка Хрватска гимнази�а
во Риека”
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Како продолжение на
одличните резултати
од STRET проектот
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 и фокус на
наставниците и
образовните тела.

 

Проектот STRET

наставни алатки
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.

УЧЕНИЦИ ДЕНЕС –

ОДГОВОРНИ
ПРЕТПРИЕМАЧИ УТРЕ
-ПАКЕТ АЛАТКИ ЗА
ПРОФЕСОРИ

STRET наставни алатки оди
подалеку од предавањето за
претприемништвото со додавање
нови концепти кон знаењето и
практиката: корпоративна
општествена одговорност и
соци�ално претприемништво. Овие
две области имаат простор за
понатамошно истражување на ниво
на ЕУ и на то� начин го прават ово�
проект порелевантен и надвор од
неговиот признаен потенци�ал и се
нагласува важноста од инвестирање
во претприемачкото образование.

Ово� колаборативен проект ќе
обезбеди релевантни истражувања
и know-how за новата наставна
програма за претприемништво со
аспекти на соци�ално
претприемништво и корпоративна
соци�ална одговорност, ќе ги обучи
наставниците за вклучување на
општествената одговорност во
предметот за претприемништво кои
ќе �а практикуваат преку
активностите на Виртуелните
студентски компании и силно ќе се
залагаат во и надвор од зем�ите за
доведување на одлуки, како и
внимание на академици и други
акционери кон концептот на
соци�ално претприемништво.
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"Активирање на руралната младина преку претприемништво" е проект
координиран од невладината организаци�а „Ла Сабина Ел Бонило“ („La

Sabina de El Bonillo“) од Шпани�а во соработка со невладини организации од
Македони�а, Албани�а, Полска, Романи�а, Грци�а, Срби�а и Литвани�а. 

 

Проектот е финансиран од Европската комиси�а, Програмата Еразмус +.

Обуката траеше од 6ти до 13ти Maj  во Алкараз Шпани�а. 

 

Претставници на АРНО беа Антонио Ѓорѓиевски, Ањеза Садику и Александар
Милошевиќ(учесници) и Владимир Петковски(обучувач)

 

Целта на oбуката, развиена во соработка со партнерите, е да придонесе во
борбата против невработеноста ка� младите и да се поттикне употребата на
претприемништвото како алатка за разво� на младите во младинска работа,

како алатка ко�а ќе доведе до за�акнување на младите, активирање на
неактивните млади , како и развивање на компетенции за учење во животот
што младите луѓе, вклучува�ќи ги и младите со помалку можности, активно
можат да ги користат за нивниот личен и професионален разво�.

Е+ ПАРТНЕРСТВО
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Оваа година АРНО повторно започна со проектот Coolinari и Slow Food

часовите за готвење. Време е да зборуваме за бавната храна и зошто локална
свежа храна е секогаш на�добриот избор. 

 

“Slow Food часови за готвење” е проект координиран од АРНО во соработка со
Организаци�ата за превенци�а, промоци�а и едукаци�а на храна “Slow Food

Водно” и во партнерство со стручното средно училиште “Лазар Танев”. Ово�
проект подржува иновативен концепт на соци�ално претприемништво и
промовира квалитетно стручно образование, локална храна и локални
производители на храна. 

 

Профитот од продажбата на ваучерите се реинвестира ка� учениците од
"Лазар Танев" преку приспособена програма за развивање на нивните меки
вештини, што ќе го олесни нивниот транзит на пазарот на трудот.

Менито нуди нова сери�а на Часови за готвење полна со традиционални
домашни вкусови кои ќе не научат за:

·         Сирење на трпезата
·         Тркало на сезоните
·         Месеници од тефтерот на баба
·         Протеински растени�а
·         Рибите од нашите води
 

Ово� проект е финансиран од програмата за грантови од проектот “Промени за
одржливост” подржано од Европската Уни�а имплементиран од Конект во
партнерство со фондаци�ата Аполони�а и Центарот за даночна политика.

СОЦИЈАЛНО ПРЕТПРИЕМНИШТВО НА
МЕНИТО SLOW FOOD ЧАСОВИ ЗА ГОТВЕЊЕ
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Првата фаза од проектот
беше да се креира групата
Coolinari 3.0. 

 

Третата генераци�а на
Coolinari 3.0 беше
формирана како дел од
проектот “Slow Food

Часови за Готвење”. 

 

АРНО во соработка со
нашиот долгогодишен
партнер средното стручно
училиште “Лазар Танев”

об�ави отворен повик за
сите студенти –готвачи кои
се заинтересирани да
бидат дел од проектот. 

 

Повикот беше отворен од
25ти Октомври до 5ти
Ноември. 30 ученици
одлучи�а да аплицираат и
16 од нив учестуваа на
првиот состанок. 

 

Улогата на учениците во
проектот е да бидат
асистенти на главните
готвачи како и асистенти
на учесниците кои ќе
присуствуваат на часовите
за готвење.

РЕГРУТАЦИЈА НА
МЛАДИ ГОТВАЧИ
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На 15.11.2018 во “Лазар
Танев” новата генераци�а
на млади готвачи
Coolinari 3.0 �а имаа
сво�ата прва средба со
тимот на АРНО.

 

 

На состанокот
присуствуваа 16 ученици
од првa, втора и трета
година.

 

Состанокот започна со
запознавање со "Часови
за готвење Slow Food", и
учениците ги дознаа
вкусните рецепти што ќе
ги подготвуваат на
часовите за готвење. За
време на оваа средба
учениците имаа можност
да ги разви�ат своите
комуникациски вештини
преку на�различни
видови вежби, научи�а
некои нови принципи за
готвење и исто така имаа
можност да изберат час
на ко� што ќе
присуствуваат во иднина..

ПРВА СРЕДБА НА
COOLINARI 3.0
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Вториот состанок за
третата генераци�а на
Coolinari се одржа на
21.11.2018 година во
"Лазар Танев".

 

Ово� пат два�ца нови
млади готвачи се
придружи�а на Coolinari

3.0, со што тимот сега се
состои од вкупно 18

студенти.

 

 Младите готвачи
направи�а вежби кои
им беа презентирани
од страна на тимот на
АРНО заедно со Василка
Стефановска -

претставник од Slow

Food.

 

На учениците им беа
дадени и неколку
совети и трикови за тоа
како на�добро да им се
помогне на учесниците
на претсто�ните часови
за готвење.

ВТОРА СРЕДБА
НА COOLINARI

3.0
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На 28.11.2018, се одржа
четвртиот состанок со
учениците од Coolinari 3.0.

 

На почетокот на состанокот,

студентите беа потсетени за
правилата на однесување и им
беше дадено об�аснување за
дневниот ред на претсто�ната
прес-конференци�а, ко�а се
одржа на 4.12.2018 година.

Учениците имаа можност да
научат за улогите кои што ќе ги
имаат на прес-конференци�ата.

 

Откако учениците се запознаа
со нивните улоги, АРНО одлучи
да прикаже проекци�а на
анимираниот филм Ratatouille.

 

По завршувањето на филмот,

учениците имаа кратка
дискуси�а за лекциите кои што
сите ние можеме да ги
извлечеме од филмот.

 

Учениците многу размислуваа
за љубовта на Реми кон  храната
и сите би сакале да бидат
големи готвач како него. – “Како
можам тоа на�добро да го
опишам? Добрата храна е како
музика ко�а можете да �а
вкусите, бо�а ко�а можете да �а
мирисате. Насекаде околу вас
постои извонредност. Треба
само да бидете свесни да
застанете и да уживате. “ -Реми

ТРЕТА СРЕДБА
RATATOUILLE

“Бев изненадена кога дознав
дека на�голем дел од учениците
го гледаат ово� филм по прв пат
и тоа што навистина им се
допадна. Да се види колку секо�
од нив се поистоветува со Реми
е навистина убав начин
подобро да ги запознаеме како
и да допреме до нив. Гледа�ќи
колку учениците беа
инспирирани се одлучив да им
дадам домашни задачи за
лекциите кои можат да се
научат од филмот за секо� од
нив да може да го сподели
своето гледиште за она што
на�многу му остави впечаток и
меѓусебно подобро да се
запознаат. Моето гледиште за
филмот се наоѓа во цитатот
“Секо� може да готви но само
бестрашните/храбрите можат
да бидат извонредни” а �ас
навистина верувам во нашите
бестрашни готвачи од Coolinari”

 

 

 – Ирена Димитровска
координатор на проектот
“Часови за готвење Slow Food”.
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На 4ти Ноември 2018та АРНО одржа
прес конференци�а за промоци�а на
проектот “Часови за готвење Slow

Food”. Новинарите од неколку
медиуми присуствуваа на прес
конференци�ата: Македонската
национална радио телевизи�а, МИА и
телевизиската станица МТМ.

 

Сите учесници во проектот беа
присутни: проект координаторот –

Ирена Димитровска, претседателот
на АРНО -Ирина Јаневска,

асистентката на проектот и
претставникот од Slow Food Василка
Стефановска, Виктор Мирчевски,

програмски менаџер од “Конект” и
Зоран Николовски директор на
"Лазар Танев", готвачи/чки кои ќе ги
водат часовите за готвење  Маре
Јаневска, Бобан Симоновски и Зоран
Ма�новски и учениците -готвачи.

ПРЕС
КОНФЕРЕНЦИЈА Прес конференци�ата беше отворена

од страна на координаторот на
проектот Ирена ко�а сподели
информации за организаци�ата,

проектот и темите околу кои ќе се
приготвува храна на секо� од часовите.

 Виктор Мирчевски од “Конект” уште
еднаш го нагласи соци�ално
-претприемничкиот карактер на
проектот и зошто оваа иници�ативата е
толку важна и како придонесува за
подобрување на соци�алниот/

општествениот контекст. Василка
зборуваше за заедничките напори на
АРНО и Slow Food во промовирањето
на традиционалната храна и домашни
производители, додека директорот на
училиштето имаше можност да
разговара за долгогодишната
соработка помеѓу нашата организаци�а
и "Лазар Танев".

Некои од студентите-готвачи присутни
на прес - конференци�ата дадоа из�ави
за медиумите, каде што ги нагласи�а
нивните мотиви за приклучување кон
иници�ативата и нивните очекувања од
часовите за готвење.
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На 23.11.2018 како дел од проектот
“Slow food часови за готвење”

тимот од АРНО и Coolinari 3.0 беа
дел од “Coolinari Talks: Poetry

event”/ Кулинарски разговори
:Поетски настан што се одржа во
рамките на Скопската недела на
диза�н.

 

Настанот го зачини Марта
Марковска со сво�ата поези�а. На
настанот домаќин беше познатиот
готвач Марк Де Јонг. Coolinari 3.0

имаа можност да се запознаат со
Марк и да присуствуваат на
подготовката и дегустаци�ата на
три рецепти кои Марк ги подготви
и ги претстави.

 

Во текот на настанот покра� тоа
што Coolinari доби�а многу
корисни кулинарски совети за
нивната идна професи�а, тие исто
така имаа можност да напишат
неколку стихови инспирирани од
нивната љубов кон храната и
готвењето.

НЕДЕЛА НА ДИЗАЈН
ВО СКОПЈЕ –

ГОТВИМЕ СО
ПОЕЗИЈА

Даниела Лазаревска член на
постарата генераци�а Coolinari,

имаше можност да му помогне
на Марк во подготовката на
еден од вкусните рецепти.

Младите готвачи беа многу
задоволни што им се даде
можност не само да создаваат
нови при�атели, туку и да ги
покажат своите вештини преку
нивната страст (готвењето на
храна).
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На 8ми декември во
просториите на училиштето
беше одржан првиот час од
нашата сери�а на часови за
готвење на темата Сирења на
трпезата.

 

Часот за готвење беше воден
од страна на шеф Маре
Јаневска и асистент Даниела
Лазаревска од втората
генераци�а на Coolinari. 

 

Даниела ги презентираше
трите главни техники за
сечење на храна додека
младите готвачи од новата
генераци�а на Coolinari им
асиситираа на учесниците во
подготовката на храната.

 

Учесниците на настанот
направи�а неколку вкусни
�адења: традиционална пита
со сирење, различни видови
брускети и торта со коз�о
сирење и лешници. 

 

Тие исто така имаа и можност
да слушнат презентаци�а за
на�различни видови на
македонски органски сирења
од локално производство како
и да пробаат примероци на
сирење во комбинаци�а со
македонски вина
благодарение на г-ѓа Василка
од Slow Food.

ПРВИОТ ЧАС 

СИРЕЊА НА ТРПЕЗАТА
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На 13ти Декември 2018 во ЕУ
Инфо Центарот, Скоп�е тимот
на АРНО и третата генераци�а
на Cооlinari 3.0 учествуваа на
церемони�ата за доделување на
награди "Веб-страна на
годината".

 

 

АРНО со гордост из�авува дека
веб странатa www.coolinari.mk,

диза�нирана од нашата членка
Виктори�а Крстеска, �а освои
третата награда во категори�ата
"Храна и здрав�е". Следната
година АРНО очекува уште
поголеми успеси.

WWW.COOLINARI.MK

НАГРАДА ЗА ВЕБ СТРАНА НА
ГОДИНАТА



 55

На 22.12.2018 АРНО го одржа
своето годишно собрание.

 

На собирот сите членови
дискутираа за минати, сегашни
и идни проекти, научени
лекции, повратни информации
од засегнати страни и патишта
за во иднина. 

 

Се гласаше за избор на
членови во органите на
организаци�ата (Извршен
одбор, Одбор за внатрешна
ревизи�а и општо членство). 

 

Новите членови на Извршен
Одбор се: Ирина Јаневска -

претседател, Катерина Панова
Матоска -потпретседател,

Антонио Ѓорѓиевски, Никола
Во�нов, Ањеза Садику. Новите
членови на Надзорен одбор:

Виктори�а Крстеска, Мила
Јовановска, Александар
Милошевиќ, Симона Славкова.

 

ГОДИШНО
СОБРАНИЕ НА
АРНО

Состанокот
заврши со мини
-новогодишна
вечера за ко�а
што се погрижи�а
нашите Coolinari

3.0. АРНО, исто
така, им даде
подароци за
празниците со
надеж за
одлична
соработка во
годината ко�а ни
престои.
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На 21ри Април во соработка
со LEAD MK програмата
стипендистот Ањеза  Садику
и нашиот тим на Кулинари
беа дел од проект “Еден
чекор поблиску”.

 

 Целта на проектот беше
младите луѓе да научат за
различни култури во
Македони�а преку
на�различни аспекти. 

 

Ово� настан беше фокусиран
на балканската ку�на, часот
беше координиран од
нашиот готвач Антонио
Ѓорѓиевски, а асистиран од
помошник готвачките
Даниела Лазареска и Симона
Илковска. 

 

Учесниците имаа можност да
научат за сличностите на
нивните традиционални
�адења со посебен осврт што
го имплементираше нашиот
готвач Антонио.

 

Проектот "Еден чекор
поблиску" се спроведува
преку поврзување,

ангажирање, застапување и
разво� - LEAD соработник
Ањеза Горенца Садику,

финансиран од УСАИД
проект за граѓанско
ангажирање.

ОСПОСОБУВАЊЕ НА
LEADMK ЛИДЕРИТЕ
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Оваа година со голема радост
�а прославивме Social Impact

Award 2018. Првиот победник
на наградата за 2018та година
е грантист на АРНО Кристи�ан
Шопов ко� победи со бизнис
иде�ата “Големо срце”. Иде�ата
на “Големо срце” е да се
ангажираат уметници како
магионичари/илузионисти кои
помагаат да им се разубави
денот на луѓе со потешкотии(

деца без родители, лица со
ментални болест, лица со
посебни потреби)

 

“-Ние сакаме секо� ден да го
направиме поубав на оние на
кои им е потребно, но исто
така сакаме да им дадеме
можности за вработување на
луѓе кои инаку не би можеле
да се вработат толку лесно. Па,

во нашиот тим имаме момче
со оштетен слух и дево�ка со
телесна попреченост” - вели
Кристи�ан Шопов, менаџер на
"Големо срце".

 

 

 

Вториот победник беше
екипата  “Sweet and Fit” -

Ивана, Теодора и Ди�ана кои
беа под менторство на нашиот
претседател Ирина Јаневска.

SOCIAL IMPACT

AWARD 2018

Тие �а претстави�а сво�ата иде�а
под мотото "Може да го
промениш и подобриш нечи�
живот, а истовремено да го
промениш и да го подобриш
своето здрав�е".

 

Тие планираат да отворат
продавница за здрави слатки и
дел од сво�ата добивка да �а
дадат на организаци�ата
"Љубезност" ко�а им помага на
бездомни и соци�ално загрозени
семе�ства и поединци. Во
иднина овие млади и
амбициозни дево�ки планираат
да отворат сво�ата компани�а и
да вработуваат поединци од
овие ранливи категории.

 

Офици�алната церемони�а за
об�авување на победниците за
наградата "Social Impact Award” 

се одржа на 3ти октомври
2018та година во Јавна Соба во
Скоп�е.
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ЕБРД нуди финансиска и
менторска поддршка за
економска инклузивност преку
"Инструмент за претпри�ати�а и
иновации во Западен Балкан"

и за таа цел, од 16 до 19

�ануари, организираше
техничка посета на Та�ван во
рамките на Та�ван Бизнис-ЕБРД
Фонд за техничка соработка.

Проектот има за цел да го
промовира разво�от на
пазарот на соци�ални
претпри�ати�а во Западен
Балкан и Хрватска преку
споделување искуства и
на�добри практики со добро
развиен и функционален
екосистем за соци�ални
претпри�ати�а, како
та�ванската.

 

Тридневната техничка посета
на Та�пе� Кина, вклучуваше
на�различни активности од
сесии за обука, посета на
локации и средби со
претставници на владата
задолжени за промовирање на
та�ванското соци�ално
претприемништво и групни
дискусии.

ТЕХНИЧКА ПОСЕТА НА ТАЈВАН
ЕБРД ВО ТАЈПЕЈ КИНА -

ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО



ТЕХНИЧКА ПОСЕТА НА
ТАЈВАН ЕБРД ВО ТАЈПЕЈ КИНА
- ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО

“Патувањето ми даде малку поголема слика во
глава. Со своето петгодишно искуство  во
соци�алното претприемништво, бев доста
изненадена дека таму владата наместо да прави
пошироки дефиниции што е соци�ално
претпри�атие, како се регистрира, им дава слобода
на луѓето. Дава цела зграда бесплатно да �а
користат невладини, соци�ални претпри�ати�а, за да
можат да се ослободат од оно� бизнис товар дека
ако немаш почетен капитал, нема да успееш, или ќе
пропаднеш. Во зградата каде влеговме, лифтот
беше поголем, имаше знакче дека луѓе со количка
можат да го користат. Скалите беа достапни. Се
качивме на еден спрат каде имаше луѓе кое беа во
некакви специ�ални уреди, затоа што тоа се луѓе
кои имаат сериозни физички предизвици –

неподвижна рака или човек без рака. Имаше
големи комп�утери, и програми кои изгледаа многу
ха�-тек. Тоа беа програми за  3Д цртање. Лицата беа
ангажирани, преку тоа соци�ално претпри�атие, да
прават 3Д скици, моделинг, архитектонски
решени�а за владата, меѓутоа и за други компании.

И тоа им беше работно време. Беа вработени и не
седеа дома. Ка� нас се кри�ат дома овие случаи,

многу ретко имаме и во медиуми неко� родител да
излезе да каже, нели, интегрирано образование,

ретко се наоѓа… Се срамиме од работите со кои не
можеме да се соочиме“

ИРИНА ЈАНЕВСКА 
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На 14 септември 2018

година, во Инфо центарот
на ЕУ, НВО "Младинска
али�анса" одржа дебата на
тема "Соци�ален бизнис за
еднакви можности". 

 

 

За оваа дебата беа
избрани 6 инспиративни
жени кои дискутираа на
оваа тема, од кои една од
нив беше и нашиот
претседател, Ирина
Јаневска. 

 

 

Таму таа дискутираше за
важноста на родовата
рамноправност и
соопшти детали за
нашиот проект "И мажите
можат!".

СОЦИЈАЛЕН БИЗНИС ЗА
ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ - НАСТАН
НА МЛАДИНСКАТА АЛИЈАНСА
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On September 21st ,2018, in

ААВМУ, Skopje, ARNO’s

representative Anjeza Sdiku-

Gorenca attended the

training “Strengthening the

Republic of Macedonia’s

Network for Media Literacy of

through the exchange of

experiences”. 

 

Настанот го отвори�а со
сво�от говор Борис Лазов,

раководител на проектот
ЈУФРЕКС, Бил�ана Петковска,

директор на МИМ и Емили�а
Петреска-Камењарова
-Раководител на одделение
за Човекови права и
медиумска писменост,

Агенци�а за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги. Обуката беше
предводена од специ�алниот
гостин  Мартина Чепман -

Mercury Insights Ltd.

 

Работилницата беше
организирана во рамките на
заедничкиот проект на
Европската уни�а и Советот
на Европа, насловен 

"ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
ПРЕКУ РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА"

"За�акнување на судската
експертиза за слободата на
изразување и медиумите во
Југоисточна Европа (JUFREX)".

Македонскиот партнер за
проектот е Македонскиот
институт за медиуми.

 

На обуката, сите учесници од
различни медиуми, ги
сподели�а своите искуства и
разговараа за тоа како да се
борат со лажните вести денес.

 

"Ние сме посветени во
борбата против ова прашање.

Ние веруваме во важноста на
она што луѓето го читаат и
слушаат, доброто
информирање е потреба не е
луксуз. Отсекогаш сме биле
посветени во борбата против
општествените проблеми и
сме подготвени сега и за оваа.

Во иднина се надеваме на
отворање на "Добри вести
портал", со цел масовната
�авност да биде сигурна дека
ги добива вистинскиот вид на
информации како и за други
проекти поврзани со
медиумите "- Ањеза Садику-

претставник од АРНО.



 62

Биде�ќи соци�алното
претприемништво и зелената
економи�а имаат многу
заедничко, претставникот на
АРНО Ирина Јаневска
присуствуваше на "Форум за
еколошката димензи�а на
соци�алното
претприемништво", ко� се
одржа од 27-ми до 1-ри
декември во Будимпешта,

Унгари�а.

 

Ирина Јаневска беше учесник
на настанот каде што ги
сподели успешните приказни
од натпреварот и разговараше
со 80 други учесници од 30

различни зем�и за потенци�алот
и важноста на овие бизнис
модели и современи концепти.

ФОРУМ ЗА ЕКОЛОШКАТА ДИМЕНЗИЈА
НА СОЦИЈАЛНОТО
ПРЕТПРИЕМНИШТВО

“Вториот ден е завршен а
искуството е навистина убаво. Од
нашата зем�а и регионот ги
споделив зелените бизниси кои
навистина функционираат
според овие принципи. Ја
споделив приказната на нашиот
еко илузионист/магионичар
Кристи�ан Шопов, приказната на
“Визарт” рециклирани хартиени
картички кои можат да се
засадат, и останатите регионални
зелени бизниси и соци�ални
претпри�ати�а. Денес научив како
да направам паричник од
пакување за млеко, да направам
смути од зеленчук  со употреба
на велосипед (вртежите од
тркалата) а имавме и многу
дискусии и инспиративни луѓе од
кои добив многу нови идеи и
партнерства. Благодарна сум на
Националната агенци�а за
европски образовни програми и
мобилност ко�а ни овозможува
да учествуваме во вакви
прекрасни настани ", 

 

сподели Ирина Јаневска.
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На 21-23 ноември, во Тирана
-Албани�а, претставниците на
АРНО учествуваа на семинарот
"Застапување и лобирање", ко�
беше организиран во рамките
на проектот "GEAR", поддржан од
Европската уни�а.

 

 

АРНО беше поканет да биде дел
од оваа обука од страна на една
од партнерските организации
"Еко-Свест", и се очекува да се
приклучи на идните обуки и
семинари од ово� проект.

 

 

“Беше прекрасно искуство
научив многу за уметноста на
застапување и лобирање. Се
фокусиравме на разликата
помеѓу овие две слични
терминологии и како да ги
имплементираме во
секо�дневниот живот. Сите
учесници беа претставници на
организации кои работат за
подобрување на животната
средина. Сите направивме
еколошки проекти во кои ги
практикувавме застапувањето и
лобирањето имавме одлична
соработка и дефинитивно може
да се очекува да работиме
заедно и во блиска иднина. На
кра�от од денот, сите бевме
многу амбициозни поединци
кои веруваат дека иднината е
зелена ", из�ави Ањеза Садику,

претставник на АРНО.”

"ЗАСТАПУВАЊЕ И ЛОБИРАЊЕ"
ОБУКА
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Втората обука за проектот "GEAR" се одржа од 17 до 20 декември
2018 година во Тирана, Албани�а. Обуката беше насловена како
"Обука за управување/менаџирање со проектен циклус", а наш
претставник беше Александар Милошевиќ, 19-годишен студент на
УКИМ.

 

Обуката е финансирана од Европската Уни�а, Зелена економи�а за
напреден регион (GEAR) и "Форс Црна Гора". Имплементирана од
страна на  Центарот за разво� на животната средина, образование
и вмрежување (EDEN) и Еко -свест.

 

 

“Прекрасна енергетична и интересна работна група со одличен
тренер и презентаци�а. На почетокот пред да до�дам бев исплашен
биде�ќи никогаш порано не сум работел на темата за уоравување
со проектен циклус но со секо� поминат ден станува се полесно. Се
надевам дека ќе биде слично вака и кога ќе работиме на оваа тема
во нашата организаци�а.”

 

 Из�ави Александар Милошевиќ.

ОБУКА ЗА
"УПРАВУВАЊЕ СО
ПРОЕКТЕН ЦИКЛУС"
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Претседателот на АРНО Ирина
Јаневска учествуваше на Форумот
Компании кои прават добро на
10ти Декември 2018 во Мeриот
Marriott Скоп�е организиран од
невладината организаци�а “Public”

“Јавност”.

 

 Целта на Форумот е да промовира
соци�ално претприемништво,

локален економски разво�,
алтернативни модели за
финансирање на граѓански
соци�ални институции/

институциите на граѓанското
општество и да ги за�акне
обесправените лица преку
здружување на повеќе од сто
претставници на бизниси,

релевантни институции и
граѓански сектор од пет различни
зем�и од Западен Балкан каде
проектот „GIZ SoRi“ активно го
промовира концептот на
соци�ално претприемништво.

 

 

 “Во срцето на нашата сегашна
ситуаци�а е исклучување помеѓу
реалните светски предизвици -

проширувањето на еколошките,

соци�алните и духовните поделби -

и застарените економски модели
што ги користиме за да
одговориме на нив. Затворањето
на то� �аз ќе бара ништо помалку
од трансформаци�а на економи�ата
". Ото Шармер, предавач, МИТ;

ФОРУМ НА ДОБРИ КОМПАНИИ:
НОВАТА ЕКОНОМИЈА - БИЗНИСИ КОИ
СОЗДАВААТ ЕКОЛОШКА, СОЦИЈАЛНА И
ЕКОНОМСКА ВРЕДНОСТ

"Форумот беше добро организиран
и инспиративен. Она што се издвои
на�многу за мене беа ознаките со
имиња. Ознаките за учесниците на
ово� форум беа направени од
зелената иде�а "ЕКО-дете" на Јасмина
Главинчевска, ко�а ги направи од
рециклирана харти�а со семиња, па
кога форумот ќе заврши, учесниците
ќе ги засадат и од нив ќе растат
цвеќиња. Гледа�ќи ги нашите зелени
идеи како успеваат на пазарот и што
можеме да видиме како тие
инспирираат филантропи�а, е
причината зошто ARNO секогаш ќе
го поддржува натпреварот
"Филантропи�а за зелена иде�а" и
секогаш ќе се обидува да ги
поддржи малите зелени локални
бизниси. Иднината е зелена ", 

 

из�ави Ирина Јаневска
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На 6-ти до 13-ти ма� 2018 година,

во Алкараз, Шпани�а,

претставници од АРНО
присуствуваа на обуката за
"Активирање на рурална
младина преку
претприемништво". Меѓу
претставниците на АРНО беа:

Антонио Ѓорѓиевски, Ањеза
Горенци и Александар
Милошевиќ (учесници) и
Владимир Петковски (тренер).

Ово� проект е координиран од
невладината организаци�а La

Sabina de El Bonillo од Шпани�а
во партнерство со невладини
организации од Македони�а,

Албани�а, Полска, Романи�а,

Грци�а, Срби�а и Литвани�а. Ово�
проект е финансиран од
Европската комиси�а,

Програмата Еразмус +.

Целта на обуката, развиена во
соработка со партнерите, беше
да придонесе во борбата против
невработеноста ка� младите и да
се поттикне употребата на
претприемништвото како алатка
за разво� на младите во
младинска работа, како алатка
ко�а ќе доведе до за�акнување на
младите, активирање на
неактивните млади , како и
развивање на способности за
учење во животот што младите
луѓе, вклучува�ќи ги и младите со
помалку можности, активно
можат да ги користат за нивниот
личен и професионален разво�.

ОБУКА "АКТИВИРАЊЕ НА РУРАЛНА
МЛАДИНА ПРЕКУ ПРЕТПРИЕМНИШТВО"

“Во повеќето вежби тие
не делеа според нашите
интереси. Потоа ни даваа
одредено време за
размислување и
креирање на наши
бизнис идеи. Да се биде
дел од толку прекрасна
група и да се има
можност да се
споделуваат и да се
работи на нови идеи
беше извонредно
искуство. Мо�ата омилена
идеа беше
“CoffeeShrooms (Brown is

the new green)” (Кафено е
новото зелено) . Оваа
иде�а ви овозможува да
направите печурки од
отпад за кафе "- из�ави
Ањеза Садику / Горенца.”
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На 27.11.2018 година, на
покана од Фондаци�ата
ПСМ, претставникот на
АРНО, Мила Јовановска,

учествуваше на
експертската работилница
"Состо�ба на игра и
предизвици во Поглав�ето
20", каде што придонесе
во првиот дел фокусиран
на "Политика за компании
со фокус на соци�алното
претприемништво.

 

На работилницата
присуствуваа
претставници од
приватниот сектор,

Министерството за труд и
соци�ална политика,

Министерството за
образование,

Министерството за
економи�а, Стопанската
комора и другите
релевантни засегнати
страни. Како значаен
учесник во реформскиот
процес од Поглав�ето 20,

АРНО го сподели своето
искуство со работа на
развивање на модели за
соци�ално
претприемништво и
подигнување на свеста за
не�зината важност. 

“СОСТОЈБА НА ИГРА И
ПРЕДИЗВИЦИ ВО ГЛАВА/
ПОГЛАВЈЕ 20 "-ЕКСПЕРТСКА
РАБОТИЛНИЦА

Дополнително, беше
разгледана Стратеги�ата за
соци�ално
претприемништво, заедно
со прашања за по�аснувања
и сугестии насочени кон
не�зиниот творец -

Министерството за труд и
соци�ална политика.

 

Работилницата беше дел од
проектот "За�акнување на
капацитетите и
механизмите за поддршка
на реформскиот процес од
Глава 20", а беше
проследена и со две други
работилници "Пристап до
финансирање на МСП" и
"Поддршка и иновации за
МСП".

 

Проектот има за цел
активно да го вклучи
граѓанскиот сектор во
реформскиот процес од
Глава 20, преку
вмрежување со релевантни
институции и за�акнување
на нивните капацитети за
креирање политики.
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На 8 декември
претставникот на АРНО,

Мила Јовановска,

учествуваше на
работилницата на тема
"Можностите по ЕВС".

Главната цел на
работилницата беше да
ги претстават идните
можности за волонтерите
на ЕВС за вклучување на
локално, меѓународно и
регионално ниво, по
завршувањето на
нивните проекти,

особено со споделување
на нивните искуства и
приказни.

 

Претставникот од АРНО
ги презентираше нашите
проекти, проекти кои
придонесуваат за
општеството, идеи кои се
генерираат, финансираат
и имплементираат.

 

Учесниците на�многу беа
заинтересирани за
проектот "Кулинари" и "И
мажите можат". Тие
сметаа дека овие проекти
имаат на�големо вли�ание
врз граѓаните за
подигање на свеста за
соци�алното
претприемништво и
родовата еднаквост.

РАБОТИЛНИЦА
"МОЖНОСТИ ПО ЕВС"

Учесници на
работилницата беа
ЕВС волонтери од
Македони�а, Албани�а,

Срби�а, Косово, Босна
и Херцеговина и Црна
Гора, кои неодамна
беа на ЕВС проект во
странство, а сега се
враќаат во нивните
локални заедници.

 

 

Работилницата беше
дел од годишниот
настан на ЕВС ко� се
одржа од 7ми до 9ти
декември во Скоп�е.
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АРНО ВО МЕДЈУМИТЕ
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